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שיייפשעשה התכה ה י י מ י ה אכיננאל
 pהשי ?מתני על ספינמלתpvt< .
ל נ י ׳ השעי :

'ישלילהנמילאיהגימיטיג
'היילהכמי לכסמוימינכק
"ילמעני שמ מי׳וחיינ
*ייישמגיניינשיסלככן לי
"הלה סמלית .טכשכמיך
'כיכלסמיסקשין ת פ ת ח
"נעמי פרישיע׳ידכריתי
"יין משימרכענכיי יש
"כתייכטכין• שימיתJWSPW .
'תייס ימסד כי יכל מלית.
'קהנאילייימימקייייט
'אקאנימכתגלאישמיפיג
'ליאיי ל י נ ח ק ק י ה י י ה ב י
ייאש כל לני עני)אל שסב<
"נין חיל ספרה היא הכינני
'נר מ ע י נ י מספיד כן
"אלתיכלט ש־נ ׳סייתכמית.
'ללמיי כמסכתא יאכיינ כל
הנתיל מ י י א ט ע א ל ׳ נניס

גימינסרממתיטכמ
נחיניניןכחת-כטק < מ מ
כייתמטאמיניניתטינ
הלמיל מ ק נ ה מעלית.
כלם מקישחיג משילטינ
מ ו ט ל  w iמיש מ ו מ ז ס י כ
משטינ עלי מלאת .זנככיע
ג• ע פ פ י ׳ ה י י ע נ ף ע כ מ
•שלאלכיסניזלינסמ.
יפייגמסיליזת-ינכתגייג
אל כמאונין כתלאיכ»ן
לישי מפינה סגיי ל ס י ג
ג ן אל נטישימא!ר נ מ י ג
ת ז י ה נחלה ע ס ז כ מ א ט י ג
ממיס כמשאלית<.כת!שיטינ
עימאירמאיר כלי ע ט ת ,
ס י י מעשה יאשיע י מ י כ ט י ע
מיעכמישכליעיכנייטינ

j»3לק שמיf> jipire

תם

הקדמת דון •צחק אברבנא^
ינמק כן לאדיט שי זגדזל
נישי אליןיהיי אביככ?(
<*\U
זל משיש ישי נ י ת ה ל מ מ ׳
ממשפהת.ניתייי גגיי זמניה לאימי מ ע ס
יזפיזר ימפזרי גלית ירישלס אשר בספרי ־
^אלהיסיחנן ננישמ׳אל אניננאל• יישנ
תהליתישדאל •  kעליין ייי'משנ נגיין יעשה
ל ן ניתגאמ; אהל בלינען משיבו במשכני
יזכשחיס כין אחיס יגחך כמעגליתיו יחזיק
כמעיזיךיהיא״שרארחיתין שאיל שאלת
מ ע מ י ׳ לכאר לן על ספר המשניייהיקרית
אמריי שהידית • כילליתכסמךיהנטאית
ישרשי האמיני חכמיתנפלאיתכגתליאש
כיערית• יהמ ליןאיחת ינמיסרס כארית
כ א ח ת • תשיאית חן ח; מלא ת הלא
המה י כ י י הישישים הקיישיס אל ״י נגשיס
כלס אנשים יאשיסיהמה חכמים מתיכתיס
מאלמים אלימים מכל מיני בשמים :אשל
נ מ ס כ ת אכיתמשככיתמיסבית׳ כ׳ מתקז
ל ן לנרי אשי ש מ ע ת מפי עליהם פיישית
ישמתזעובית׳ זהתית ספקית פתמ
י ז י ג י ט ת יתאמי היעמיי כלככיתראית
י כ י ת יאזניס קשיכית י כ י י ס שכעל פ ה
פיריזית כמחזי יהילכיאירחיתיכ׳ אזכיה
ג א ת ח ג י ת האסתזכיכה הראשיניתשנית
יניתיקיסאנייכיעבזאתזכריןבספר כ׳
היאכאמתניתןאמרישכר זהנה״עישה
י(ריביתלהמשי על שבשן זמשענתןשטש
היפר משעגת קגה גשש נ י ט ' חן ישכל עיכ
< נ נ י ת מ ן ח י כ י ת י ע ! ת ל י י י י מ ח לאלפים
ולרבנית שתעה אזגיקיל מנהלית זשינע
שמחות זגסי יגין יאגחית י נ י שמעתי
ל ט ג ה ת ק ר א ׳ והכלי הזמן יהמ ל ן לזרא
יתיפעעליןכהיהיכיתאיז לחכמ אחית׳
י(ת ק׳ל ששין זקול שמתה א ט שומע זהיית׳
כ י י ן »7נלי קלס אלה׳ משמחזה ז ט י ע ־
אשל

הקדמת הרמבס

.

ף שמיאל כן יהירה א ק תגזן
!*^S
ז א ת המסכתא ר ל מ ס כ ת
״ ׳"־ י
אמי יריעה משיל ׳שיעית
נךזרה נין מסכי; עדיית ׳ מ ס כ ת עיז ילא
גמכא לה גמרא יהרע הנחל ר ט ט השה כן
מ״מ׳י׳נל פירשה כלשין הגרי בכלל פירי*
למשגישייגא סילר׳ פירשה כלה כלשין ההיא
זהרתיב במסגתא הזאת המאמר להיייגה
יקרה כעגיט' מפני שהיא מדברת במלית
הארס החשיכייג זהישרית זהפחיתית
זהמעייתיתאשר החשיבית יהישחת ייה;
מפניתהדרן ימסקליתהמסלה העילה אל
המעליב השכליייגכמי שאמר החכה שמע
עגה יקבל מיסר למען תחכם כאהריתן
ינמעליתהשכלייתישיגהמשיג אל יריעת
ניראי כמי שאמר החכם הנזכר על ההכמה
אסמגקשנה ככסף וכמשמיניס תחפשטז
אז תגין יראת יי ייעיגי1היס יגמגא כלימ'
לבקשן המכמ ככסייהפשן איתכמשמיכים
יינה בזה כקשה יידפיש בזריזו' יהשתילית
יתרה שהמכקש על דרך הזאת .אין ס פ ק
שימגאמכיקשי זיגיע אליי אז תבין יראת
יייותגיעאל ידיעתן רל בהבנתיראתהשס
ה ב נ ת א מ י ת ת ד ע י ת ה ת י ה שהיא ׳ראתיי
שהיי נילז מקילל׳ לכל קייס בקשתהחכמה
זכמכמה ידע אמתתסיהנרנהבהס ילינה
לזמר במגיאיתלעת אלהיס שידע מניאית
השי כמניאית מ ו פ ת לא כקכלה לכד כאשל
היה לפני לקשי החלמה ייליעת השס ׳תגי
אין ספק שהיא תכלית האיס למי שאמי
הנביא עיה כי אה כזאת יתהלל המתהלל
השכל זיייעאיתי כי אני יי' עיש חסל משפע
זנדקה כאין כ׳ גאלה חפנתי נאס יי ואעיפי
שהרב ז ל פירש זה הפסיק פירי סיב כפרק
ניי מן החלק השלישי הספר מזרה הגכיכיש
»חלש לגז ט חלזש גמל לא יעיכגה זהכ
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דקדמת הרמבס

הקדמת דק יצדק אבובנאל

וזטכייגיהיא מה שהכי[ תמלתבא ין יש לי אשינתןלךלכנטןיבק לעתהילךינימ
ככיי־ישי תיספתתעש ראיתיהי לזכיי הנה ־ייכ־ג״א־גאזנןבמיכע• איזיימאיכט
שפיריקנתמל׳תיי דרן אחרת יהם כמלית עליה בפתה׳ שערים לקמייס מטחים חיי
ג׳ כאלה חפנתי יש לי כהן חחשאין ספק שלש שכיס)לניס כה״ שעה נעגדיס ה
אגלי בשיט יאמתתי כמי כןבמלתנדקה המתפרכייהמכלימיה אסחדינ׳ כתמיגם
זמשכש גראה ל׳ זילתמה שכירי כאן החכם )חסינה אשר הס תכניס שאל •שאלי חרש•
האמת׳ זכריני לכרכ )אילי היא  wנאית לגקריס)משליח ספרים כיי הרגי' א< בדרן
זהראיס את שניהם ׳כחיי משניהס הסיב חשאיסימישכלכיס• להפיח כזכיסכקיכיא
נעיניהס כי אין חליק כעיטהס כעגין משחקים יכשאיק ׳כקליתראשמתחכט <fe
המכייןכללייאיתילזסרמהשנראהלי כי פעל י׳ הן היא ראשיתייכיימתנתתייימ
חזי ש כפתיחה הזאת שלא תהיההפתיזה לא הביע איש בחליילי)אדי איי כדעתי זזמימ
הזאתיאס היא קשנ ערי מה ילחייש מיעיל יתהלך כימית׳ יכנלילי יתעשר כנזח <p
;היא ש גקר הרמז כאממ כ׳ כאלה חפנתי טמי יתהי ילשיתהתיי' על שכמישכל אדם
שב אל השכל יידיעאיתי נתן ט מעם למה )נפש כלח׳ איפה הש ריעיייריה אלה׳ מדחפי
יא׳ י להתהלל באלה השני לא כשלש הנזכרים מריןעיס איכה נחשכי לכפל• חרש נפיל׳ המ
בפסיק שלפניי מפני שאלי השנים ריג ליתר כאקנקלריס נשכרים נעים)נדיס )מעשה
השכל ליריעה ס תכליתחפן יי' ינינתי במין תעתיע׳ י אף כ׳ הזמן גימא לתתס ללישת
הזה רינה לימד כמין האיייהנרנה גי ממט )גס לכלימה יהעדר החכמ יאיס להכל דתה
לא השלשה הנזכרים יאס הייתה אי היית גמשלנכהמהגניייג הג״ש מתין כהלה
קגתס דרך ימלא אל התכליתלא אמ השכל )ברעיגהגדיי יהמה)ת על זה היה חה לכי
ניריעכיאנ״ייגימר אךאמרהשכללימע יכלכל לא איכל לעמל כאכ׳ כמיל• כי ראית
איתי יגימרכלימר אלי השטס הס תכלית אתעמי זה ל׳ ארכעהשניס כמשיגי חכש
רגינ׳ ׳תפני מן האדם יהמגיעאל רנין השם עדיף מגטא זעמה בכל גרידה יגלזיס »p
יתכיךאיןגיין לימד שהגיע אל דכר ראלי עמי יישב מתגי שבי• אין דזרש מעל ספי
להתהלל בי יהייתיאימר השכל)יריע שני יייעטריגגכי)אין מכקחכמ ימיסר ייעור?
עניניס מפני שאינם אגלי כשיאין נמקים אין להביא עשרה מסעית נסעה ההם
הז ה עלענין אחר מדפי עי שיהיה ענינם וגירה יניילהיהנס המס על קק הנכ׳ יעיל
אחד כלייזר שיהיה השס יתבר בענין השכל מעש תשתכת יגירה מישראל יראה זרעו
)יייעאית׳ כי השמיתהחיפ׳ ׳שמשי בהם יכאביילךאיפה מה אעשה בני אס תשמ
תעש החכמים על כן הס אגלי נאתיין על תייתאלהין תשכח ימיט)אס תשלש תירת
שני הדברים יזה שיללתהשכל אגלי כפיית אמן יכפליגיני • על ק קהיגי אני לסנן
לאסמיכהליללתאיתיייהיהענינ להשכיל דעתי כעסי)לבי כנילי כחי)יאשית איני
דל כמה שאפשר להשנילי ילרעתי בכל ה לשק מיתרי מחשכיתי•)ירכי לשיני ללמד•
הנמגאיתהעלילי יריעתהגיא! סבה כתה ידי ליךכ ימיני)הפני׳ אנכעייג׳ ליילחמתה
שאפשי בי ׳ייעת מניאיתלבי שאי אפשר של תירה כסר עיט י כאת׳ לנני להשקית
לדעתב׳ זילתזה כליתישיקנה מן החכמה מ י גחירי אריתי מירי עם גשמי תכיל;
כלמה
מליט
,

זזקדמתמןיעחקאגובגא$
מ ל י ט ׳ ישתהחלכיעםייטמקיני׳ ייע
יראה)יביש שמוט ימנפיני מ י ה ששיט •
ואן> כי עזכט כחי מריב כעסי ישיח׳)מפגי
זוימתגזילי יחבליתאשר ל׳ מייבק מלקיתי
והגנתי לגמי עמי אשר חמתס שיתה ריחי
)יתה במזרקי יין תרעלה ח מ ת תגיטס
זראשכתניס איכל למעיגיס לחה למעה
תגה יתחר כריכי מריכ איני יכמקי משתה
שמניס אשתניס ימיס הזיוניס כתני יגכש׳
היייעתגס היא נאנחה לא תיסף ת ת כ ח ה
כ׳ לא הגאה מניחה אל אליה ילכה עיני )אל
שייאתחגןכתהניטיהכתכמתא ישלח יי
חסדו)אמתי בעייני גס ״ייתן העיב יברי
 w2>ppיישראמריאתתכרגיג)כעילה
ע ל מהי ׳יגיא לאיר משפע׳ זייני ישמיר
לרכי מחמז גלשינ׳ ילא אכשל בעיני יילעת
הייס כניחמילי כ׳ לא לבל כאי כמסכ אט'
מיסריסיחימת ערבית ללגכית:׳ גס על
כלירישעימקיכל יליעה סיבה !א יחסר
כל כה מעלתהיראה שהיתהעגיי ושלמי'
האהכה פ נ ת היריעה העליונה ׳חפשמת
הנייד'לחח כליבה ת י י ג החסימ י א מ ת ת
הנבירה יגיייהת&יכה <אףכייע&'כראשי'
תמנאשס חכמה נשנכה ולמעלה ממגי ב
בקיישי עלמנין מהעליל ע י הסכהתמנא
חכמה רכה על כן אמרתי כעיכ יילחשכה
הייטתהןהסהמרכבה שלשה המה נפלאי
כללי המלעיס העליוניס שהמסנתא הזאת
תשריש מששמעה אכןישראלשלשלתקנלת
התירה מאטתהחכמ הגטריאשי מעילס
אנשי השס משה ת ל ״ י נכירתהמיי ׳שלמי'
החסיל) המביאה לרית הקרשולקנ׳ כנכיאה
יי זשס שס יתנ׳ נ י ק י ת ״ ׳סייית האמינה
ועקריה בררן הנחה ׳גייר ג ל י יי׳ שס • על
כן אמרת• אני עליהסאכ׳ ינכיריייקמשת
»שס)אט נעני׳ הכינותי לזאתהננינ בכל
משנה

דקדמתדרמבם
כל יזה שאפשר יכזה ייעאית׳ בענין שיגיע
מש;לי ימחכמתי כנמגאו העליל;אלידיעיע
מנהלייןר מניאית יייעתי ייייג׳ ייריעת
מהשראי• להאמין כי לחייכ אי לשלילה אז
להיחקה י־היה עגיכי כעגין אז תכין יראת
״ כ׳ התכס הגזכר לפגי הפסיק אשר אנחט
כי כפירישי רכה כי ככל המיז השיכיתלכל
כמי שאמר ההכס האמיג׳ זכריני לכרכה
כפרק הנזכר• יכן אמרי כ׳ אני עישה חסל
משפש יניקה כאיז יהס לכריס כילליס כל
לרכי ה ר׳גה לזמ כל מעשיי כמגיאג הנראה
ל׳ שזכרי הנה להורות שאי אפשר ליעיגיק
ביייעתלרכמ כיכר איין הנביה׳ היייענ׳
כא אתירכיך יאיען נאש הירנ׳ מירה ליק
נמקימיכהלקהיאשי ואן• על פ׳ שלא ז כ מ
ע ל הפסיק יזה עזר למה שפירשתי כמלת
השכליאפש לימ שיש כפסי מ׳קלס ימאיתר
)יהיה השכל כ׳ אני יי עשה ח ס י משפייגלקה
כארזייליעאיתיכ׳ כאלה חפנתי נאש יי'
רלחפג׳ ייןהאדסשייע ירכי יכיייעתה
ייעאית׳ יהיא התכלית יייפשר לפיש כג
שעניני )ידוע איתי)כ׳ אכ׳ עשה משפע
יניקה כאין ייהיי שלשה עניניס מה שא נשר
להשכיל! גנמגאית העלילות ייריעת השס
יתכרן נייעת׳ יייע כי שהיא עשה כ א ח
משפע יגיקה רינה לימר ילע אמתתי
)מכירתי כיייע ירכיי זילעהשגחת׳ שהיא
על הגמגאית אשר כארן יכל אשי כה ייהיה
כאלה חפגת׳ שכ אל שלשתן כלומר כאלי
השלש ראוי להתהלל מפני שהס רגין השס
י ת ג ר מ ן ה א י ס ו ה ה ט ן ט לאכנהיאשיטס
וזכר השלשה ראשיניס כ ע מ ר שככר נמנא
מ׳ שהשכ שהנלחת האיש היא הגיעלמדית
טיכית ומנה תן הגרילה שכהן יהיה
הנגירה ייהיה שיתשיג שתכלית הארס היא
העישרעככא זהמאתרהגכיא להיריעמ
גלהמוין

דקדמתדרמבם
ולהרחיק הדעיתהרעיתילכשלס יהיייע
וגלה מה תהלתי האמתית !תגלית הסכה
ממני זכזה בעגמי טאר ארסשיטליס דחית
היעיתהראשיני הגזבריתבהגלחת האדם
וכאר שתכלית ההנלחה היא יייעמי אתה'
•ת ידיעה אמתית יכן הורה הרב ז' ל עגין
השלשמייתהגזכריסכפרגג מהחלק הגי
גס אין ספק שחפ! השי גכ מן האד שיתדמ'
כדרכיי לדרכי טראי כפיהיכילת כי כמז
שיייעתירכיהש׳ הס דדן אל יריעת! כן
ההתדתי כרכי׳ היא מפג הדרן ׳ 1ידיעתן
כיהמריתשאפשרלארסשירמ בהם למדת
קי ני הסהיקריתשכמייתהשיכייהנמנאית
כגפש הארס אשר כלערס רחיק ליישיג אל
המעליתה שכלייתכאשר זכר נתק׳ מי רבי'
וכן זכרי כל חכס יאשר פיריהרנ כמלתאח
היא חיריש מיפלג בטיט • )מפגי שחכתי
המחקר חברי ספרים בהייתהאד!הארימ
לדבר בהם ילהידיעס אין אפש לאד להרגיל
עגמי במדיתהטיביתעי שישיק גטן חזק
זיהיי קביעית בנפשי!אין יינל בעל מיית
מעייתיתלתקן התעיי בהסראההרבזל
להקדים לזאת המסכתאפרקי' יזכור כהם
בקניה הגיין מן העיני אשר האריכי כהס
חכמי המחק כמי שזכ כפתיחתי יכאש ראיי
חכמיליגיל עיר מילית׳ פי' זאת המסכתא
והפיקיס אשר הקייס הרב ככאור עניגיה
נקש! ממני להעתיק! להסכאשיעש! במאת
מירההנכיכיסיז ה החלי להעתיק! !מהשי
אשאל לה יש-רט אל האמתזלהגילט
משגיאה :

הקדמת דון יעחק אברבנאל
משנה לכרי' תענינה יבעעה לעין מעקרי
האמינה הרחבתי בה החקירה להישיבה על
ננהילהוגיא לאיר משעשה מ י נ ה יתגא
רינה־ והמחשבה הסזבתאפקיר עינה ־
ואגלה את נבליתה ורעתה להוכיח שהיא
ניעה זינה י!יילכד זה מאהתכשט המא-יל
 tאפשר נלילינה כי אפריש רשתי המגינה
לכא אל אמתתהכינה ינחית מאייי יתקן
חנה) :אילם כעניר זה אין ספק שיינו
היכריס הנימחיס מפיריש הייסכתא כאק
תיניא נמחה יכננה כ׳ אין הייסכתא הזאת
ארן תלאיטתכ׳ אס נן אלהיס אשר ני כפית
תמריספריעץ הדריענף עז ענית•
וקראתי שסהתאמר הזה
כיה׳אנחלתעכל•
>,
״ א ט הערה הורי
התעידה שימר׳ פזדה זיזה הודה ונס
יהיה נכ זכרין שלשלת קכלתס )דין נחל<
ומסייתהתלממתם גס המאמר הזה יהיה
לן לבדן נחלת אבין זה ילדן • וראיתי אני
להקדים לפי ההסבתא הזאת שלש הקימזיכ
הכרחייתכעניטהיאחריכליתיפ׳ פריןה
אפרש גס כן אחריה פרק קטן תירה כי גס
ני מהחכמה ישלמיתהתירה התמימה י a
כי ככר גמשן המגהג למכרי אל הייסכתא
נקינ האיתייעתה יגדל גא כח י׳ • המסתי'
פניי מכיתהמיגי • )לאיןאיט מחכ יגיגיש
כמיני המם ׳רני עגמה להיניילאיר תעל<מה
• כמאמר המשירר יהי נא חסדן לנחמני
כאמיתןלענין :
נ ח

ת

א

ם

ת

• \ < ז  1ן • שמ׳אל כן יהירה אכן תגין
ז ל אמר הרכ המחכר וגל
<»«*W
הגה כיאימ כפתיחת זה ההקדמה הראשינהבכיאירהשתלשלמן
החיבור מה היתה הסבה בשים הירזכ זאת
קבלת התיר שבעל פה ממשה
המסמא נזה הסיר)זמני גס כן ריב ה מיג׳ עיז עד חטר המשנה י מרעה קנל
הת׳עלת
מפי
וזה הי%־לעש!יג

דקדמתדוןיעחקאכוננא$

דקדמתדרמבס

»לפי הגבייה הת1יה יהמניית כפימשן היטעלתנזאת המסכתא )׳עינו פעמים
ויכתגירמספיהתייה :׳אמנם פירוש י מ ת במה שקיס מזה החמי ללכר בזאת
יגמגיתאשי קכל מסי ולמי איתי על פה אל המסכתא יבייס מיעיליס זלהאיייבה קלת
השבעים זקנים שהיי בכיתייט ואל יהישע איימת מפני שהיא אע פ שתיאה ת׳עלת
כן נון יאלעזי הכהן)פנחס כני שהמ עמהס ממאיתזקלה להבי)לעשז מה שבא בכללה
וגס לכל ׳שלאל לממ שנאמר את כל הרבר אינטקלעלכלנניאי )איןכלעניניה גכ
6של אנכי מגיה אתכ איתי תשמרי לעשית מזבניס מלל׳ פימש אמן ע 0ה < מביאה
»היה הלמי ההיא כל) על פה י זכתי שלרש לשלמ< גמל)הגלתה אמתי זמפניזה לאיתי
 7יהייה בי נחמט מתייגמיה לריש ליןש להיחיכבזה המאמי זנבי אממ לזלהאי
כתיב הכא כתיב לן אתהיבייס האלה • מן יבעילמיהזיתסייא לעיין כמיל׳ לאמי
מתיכ כ׳ על פ׳ הרכריס האלה כית׳ אתן )אין אגלנז מעלה גמלימחסימ אלא הנמאה
כיית־ הא כיני יבריס שככתג א׳ אתה זהיא המכיאאליה כמו שאמיי לזל תסייזת
ישאילאיתיסעל פהיכייסשכעלפה אי מביא ליי׳ מת הקייהנה המגא מיכייהש
£תה ישאילא)תיסככתג :הנה אס כן שכקמס מאמרי זאת המסכתא תכא ליל׳
כשאר אתרי מ<ת משה איש האלה ס איגר כביאה זהננ׳ עתיי לכא אמתתהלכ ההיא
כקבלה ימסירתפירייהמנית אל זקני כית מפני שהזא מלל הלק נמל מהממ הסיבית
דיני)יה<שעתלתימ בראש שגס היא ככלל זיאית׳ להקמה קילה שאתחיל כפי' ההלכה
קזקניס היה ימיהישעשקבל תמשי שקבלס פרקים מועילים Tע מהס הארסהקדמית
כסיני על פה ע י לביני הקרי שכתב איתה ויהיה לי נס כן מכא ומפת כמה אני עתיי
על ספי בחטי המשנה נמשכה מסירת לפישייעשהיכייאשר אומיכאלוהפמך'
הקבלה באיכעהכתית מהמקכליס שהם זכמהשיכאמןהפימ אינסלכי׳ שכיית•'
כתהזקנייזכתהנביאיסיכתאנש׳ כנסת אנימעגמיילאפייישיסשחרשתיס אמנם
כנמלה יכת חכמי המשנה שכאז אחריהם הס עניני לקשתים היכרי חכמי'כמיישז'
עייכיטהקמש שכתכעל ספר הפיח ש זכתלהיליזילתם מחכריהסימלנר׳ ה
התקיכל ההיא י זכימ שנזכי כמשנה משה הפיליסיפיס • גס כן הקמתיס יהחישיס
קכלת1יה מסיט זתסרה ליהישע זיהזשע זמחביריסהרכה מגג׳ ארס ושמע האמת
לזקנים )זקנים לנביאים ינטאיכ תסמה ממי שאמח זאפשד שאכיא פעמיס מאמיא'
לאנשי כנסתהגמלה ) rלא פירשה המשנה כלי מספר המפורססגלשיגגז אין ככל זה
מיהםהזקנייזתיהםהגביא׳)מיהם אנשי רועזאיגי מתפאר במה שאמר מ׳ שקרש
כגס הגמלהלפישמסיי המשני כיזן בלבי ממגי שאגי כב התייעת׳ בזה שאעפ שלא
<פמוהשתלשלית הקבלה נחכה׳ המשגה אזכיר אמר פליט אמיפליגישזה אריכית
מסיף אנשי הכנס' הגמלה עי יטגי הקמ' אין תיעלתבי יאפשר שהיה מביא זכרי; שם
מסיי המשני לפי שהכיל הזקני מנטאיס האיש ההיא לחשיב מ׳ שאין לי חן ••המה
נזכר ככתיב׳ מה שלא היה כן בחכמים י ההוא גפסי ובתיכי ריעשלא •כינהז ומפט
האמנם היכ הגליל הימכס בתחלת ספר זהיאיתישלאלזכויהאימישכינתי ללמי
משנה היעלה אשי לז רנה לנאי כל שלש!ת המיעלתליףלא זלנאר לז העטנ׳ הגפזנים
נזאינ
הקבלה

הקדמת דון יערוק אברבנא^
הקבלה הזאת׳ זכמג שיהושע קכל ממ«4
יטיהזקניס שהאריגי ימים איור* •היש־!
מפרט פכהש קכל< מיה<שע)עלי הכה iyp
מכנהש<שתיאלהמא קכל מעלי זכייגיינז *
י יעשנפשהאיסאחת )ל׳יקכלמשמ^זמכייכיימיזאליה׳ קכל
י
)ישלה פעל׳יגיכימתליקייג יקרא) קגיג מאחיה השלוני)אלישע קכל מאליה; יכייפו ־
הפעלייגההס נפשייגייתשכ בעב;ר זה שיש <יה<ייעהכהן מאלישע)כית,ייט י ״כמי*
לאדהנכשייגרכיינכמישתשכיהריפאייעל קכלמיה)ילע)כיליט י זהישע קכל מזכרי'
ששסראשהייפאיפיגיתיגספיישהנפשיינ )נייגליט י<עמיסקכלתה)שעיכייגד״נז
שלש סבעייגיתיינ׳ ונפשייגופעמ׳ ש קראי יישעיה קכל תעמיס זכי' ליט • )מיכה קכל
כתייגיתלקין ער שיאמר חלקי הכפש יאלז מישעיה יכיעליני ־יייאלקכל ממיכה יבייג
הש־ןימ יעשי הפיליסיפיה היכה פעמים ליט )נתיס קבלמהאל׳בייגליט י)תבקיק
ואינה ריגיס כאמרה תלקי שהיא מתמלקת קבל מנחים יביליט )נפטהקבלמתכק״ן
כהחלק הגיפיתאכל הס מינים פעליתיה )בייגליט • )ירמיה קכל מנפניה יבי לי» •
המליקיינשהס כלל הנפש נהלקיס כחלקים )כריךכןנריה קכל מירמיה )כייגלינז־
ליל ההחיבר מהחלק־ס ההס)אמה מרע זעזר הסיפר קכל מבריך ק כריה יכ׳ ליט:
שמקי ן המיייגהיא רפיאיגהנפש יכחיתיה )הנה נייגרינ׳ של עזרא הס הנקיא׳ אנשי
)כמי שזריפ אשר ירפא הגיפייגגיי שיראה כנש הגלילה שהם תני זכריה )מלאכי יכה1
תהלה הגיף אשר ירכאהי כלי ״לקיימה הם )חנניה תישאל )עזריה יגתמיהנןתכליה
רטט לימל גיף הארס יגטיך שירע אי זה )מררכי בלשן יזריבכל יהרכה חכמי עמהס
לגרים ׳תליה; יישמר מהם יאחה רגרים ע י תשלים מאה יעשרי אישיהאחחןמהס
•בייאיה״יכייןאליהיכ; ריפא הנפש)הריני היהשמעיןהגדיק )ממט קנלאטדנניש
לתקן מיי הארס גריך שייעהגפ יכחייגיה איש סיט ימאגשיגניס קכל ייסי כן מעזי
בכללה יחלק׳ ימה יתלה אימה ימה יכטאה יייסי כן ייחנ[ ימהס קכלי יהזשעכן פרחיה
זמפט זה אימי שחלקי הנפש חמשה ה זן יהל זניגא י הא כלי <מהס קבל) יהייה בן טבת
הניתח <הממ\שיהמרת יהמיגעיר יהשכלי )שמעין כן ששח ימה קכלי שמעי יאנטלמן
וכבי כאיני;הקימנ; בזה הפ ק שדנריט )מהה קגלי הלל )שמאי י זמהס רבל רבן
אטרקבנפשהארםכיכחהתייןשזין ט שתעיכןהלליממניקכלרכןגהליאלהזקן
האדאיניככחהתז׳ןשיזיןביהסיסיהחמיר בגי• זתמני קבל רבן שמעין בןגמליאלבנ;
ב׳ הארס נזין כחלק הזן מן הגפש אשר ל) זתמט קכל כט רכן גמליאל השגי י )מיזגו
האנישייטהחמיר נזין בחלק הזן מן הנפש קבל יכן שמעין כן נמליאלכנז השני׳ יתממ
קבלבניר'יהילההנשיאשה)איבי'הקרזש־
החתורייגיהנשי נזין מן הנפש אשר לה י
ואמנם יאמר על הכל נזין בשיגיף השס לבל שכתב תביר המשנה  :זהי סלר הקבלי:
לרעיג הרב:
ולא שעני( אחי כענמי יכן יאמר על האלם
ושאי כעלי ח״ס מרגיש כשייגיף הש לני לא וראיתי אני כיכימ אלה ספקית היכה
שתהיה ההיגש אשי נתי האי היא ההרגשה
אס נמה שכיע נ ע ק הזקגיש
אשל
ואש
W k
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י

י
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<אם כמה שכתכ כנכיא׳' זגס כן כמה שכתג אשי כשאר בעלי תייס<לא ההתשה אשי
כאנשי כגסתהגחלה יכשיר תכמי המשנה כזה המין היא ההרגשה כעכמ אשר כמי(
!השתלשל) תס נס כן אס כענק ה וקגיס שפי' האהר אכל כל מין)מין מאשר ל< געש יש
מה שאמרה המשנ ייהישעלזקנ׳ על הזקגי' ל) כפש אחיג כלתי נפש האחיייתח״כז
פ:אריכי יתיס אתרי יהישעיאלוה נמשכז מנפש זה פעלית)מנפש זה פעל< אתיות
המפיש׳ כלס יהיכי קשה לפי שכסרר עללס )אפשר ש ־גדמ פעלה לפעלה ז־חשכ כשיד
אחזלשהזקניס האריכי ׳מיש אתרי תית י הפעליתשהן רכי אח כענה) יאין הדכר
•הישעארנע עשר שנה יהשס ער שמיאל כן)המשל כזה שלשה מקיתיתחשיכין הא
הנכיא שהיה התחלתהקכלה כנכיאי עגח מהם זרח עלי! השמשיהאיר)השני זרתה
מתר מארכעמאית שכה י יאיך א כ עמיה עליי הירח יהאיריהשליש׳ המילין כי הנל
הקכלה תכלת׳ מקכל כל הזמן הרג ההיא י )האיר הנה כל אחי מהס נמגא כ׳ האיר
הן אמתשכנח הארין ימייעד ימי הנכיאיס אכל הגיג זה האיי יפעלי השמש )פעל •
כ׳ מכאני זכריני על ענין פילגש כגכע' שני האחר הירח יפעל האתר האש כן פעל
ופנחס כן לעזר כן אהין עיתי לפניי נימי' הרגשתהאלסהיא נפש הארס יפעל ה
ההס• אכל המשנה אמרה ייהישע לזקנים הרגשת .החמור היא נפש החמיר יפעל
וזקניס לנכיאים ילא אתר זיהישע לפנחס הרנש הנשר היא נפש הנשר ואין להן גרר
ופנחס לנכיא׳ אי לעלי י כי גס כן מנאנז שייןגגסאלא כשתיף השה לכר יהגן זה
וכרי( פנחס כימי ח י שנ יפנחס כן אלעזר העני; שהיא נפלא מאי ׳כשלי ג׳ הרכה
נגיר היה עליהס ימה לני א כ כזנ י־ין קגלת מי אי המתפלספ׳ ייח״כי ממני הרחק)
עליזלאשמיאלטאסשחרקכל מפנחס י )יעיתנפסייתיאשיכאל כיינתט כחלקי
ואמנס כעני[ הנכיאיש יקשה שמנה הרכ הנפש)אימי החלק הז ן ממני הכה המי שך
מכללס ח י יעס הייתי מלך ישר ל  fמנאיהז )ההחזי יהמעכליהדיחה למיתרי יההניל
 mלמכללהנכיאיסעסהמתשישיכמסכת יהמיליי כחמה )המכייל הליחייג ע י
מגלה מנאי יהרנ ענמי כספר המירה פרק שיפריש תה שגייך להזין גי ימהשני-ך
לרחייגי יהדכריס על 1ז השכעה כחי ימה
מה תלק שני כתג שלא היה ייי נניא:
ואפי שיהיה ח י נכי לא היה יאש כמסיית יעשי יאיך ׳עשי יכאיזה אכר פעלתייתר
הקכלה לפי שהמשנה לא אתיה שנמסיה נראתיייתינגלתימהמהסנמגא יגיייר
המ!רהלמלכיסכיאסלנכיאיס• נס יקשה ימה יכלה תהס לזמן קגיכ זה גלו ראוי
שמנה ככללסיהיייע הכהן הנחל יגס זה כמלאכתהרפיא)אין נ רן לי כזה המקיס
לא היה מן הגכיאיס יהגה ככל ח י יחי היו )החלק המרגיש ממגי הכחית החמשה ה
כהג׳ גחלי כמשכן ״ ׳אין ספק שהיי מחכמי התכירסמ׳ אגל ההמון הס הראי יהשמע
החייתי אגל לא נמנ׳ יאשי הקגלה כי אם יהעעס יהרית יהמשישיהיא גמגא ככל
אלעור הכהן לא גתגה לראש איך גילגה י ששח הניף יאין לי אכר מייתר כמי שיש לי
יה<ירע• <כן כפניה)ירמיה אח זל שהיה הכחיתיהחלק התימ היא הכה אשי ׳שיגס
כזיק אחי עהחיליההנכיאה )לא כא) זה זירכיגקגמ  tקגתייכריר קנתה מקגתס
)לזה ׳רכיכ זה הכח תן הענינ׳ אשר יזכיר
אתי זה לשיקכלי;ה מזה כרמי ה י נ :
 ! 2רש׳ת•
כ א
ויקשה
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)יקשה גה כן אלה למה לא ז כר יחזקאל בכלל
ישית׳ המיתשיס אח העלמם מקרנת
הנכיאיסיזכרנמןכ( כריה אשי לא היה
החישיס אשר השיגס עס עטניילא תשיגם
נכיא כפי מה שהעיר עליז הכתיכ • זאמגש
כלל יא׳ אפשר להשיגם כמי שידמה לארס
כענק אנשי כנס הגדזלה •קשה גס כן שמנה
ספינת כחל תייז כאייר יארס שראשי
הרכככללסרניאל חנניהתישאלזעזריה כי
נשמיס ורגליי כאח יכהמה כאלף עיניס
הנה אנשי כנסיגהגרילה כלס המ כיחשלם
על דין משל יהינ מאלי הנמגעי ׳רכיגס
כזהן כייגשניזירזע שלא עלי שמה דניאל
הכח המדמהיימגיאס כדמיון יככאןטעי
)חכיריי)אילי המ ככר מתים כאייט פרק י
המרבדים טעית הממגה הגמל אשר נכי
יכן נראה מספידי ייסף בן גירי)[ שדניאל
עליי פנת השעתה בחליקית המחי״ב
הלן לש׳ שן כימי דריזש המד׳ זהטח כמקיייז
והאפשר והגמגע שזסחשט יהכ אי בגי
לעכיר המלך איגזריככל יכשישן מיג דניאל
אדה לתשיכ כי כל מממה אפשר ולא ירע)
קידסשעלהזריגכל אלימשלס יחננ׳ תישאל
שזה הכח ירכיב עניני שמגיאיתה נמנע
)עזריה לא כזכרי כימי ררייש )לכן יראה
כמי שזכרט)החלק המתעורר היא הכח
שככרהיז געילמס יגסלמאן ראמ שחנניה
אשיכ׳ישמוקקייכסיףהאדס לדכראחי
תישאל יעזריה אחרי שינאי מכבשן האש עלי
אי ימאשה י ימזה הכח יבאי אל פעלת
לאקישראלילמח תירה לפני ׳הישע הכהן
בק:ותהדכר יהכריח ה ממני יכריחתדכר
הגדיל ישעליהסאמ שמע נא ׳הישע הכהן
אתר אי התיחק תמני יהכעס יהרגין
הגדיל אתה ירעין היישכיס לפנין נ׳ אנשי
)הפחד יהגכירה יהאכזריית יהרחמנית
מיפתהמהלאהייההתאנשיכנס הגדילה
והאהבה)השנאה יהרבה מאלו המקרים
כל שכן דניאל שלא עלה שמה ילק כמסכת
הנפשיים יכל׳ זה הכח כל אברי הגיף הכה
ממא אמר ר ש כן ליי למה נקרא שמם אנשי
היד על לקיחתדכ ונטעתי יכח הרגל על
כנשת הנמלה שהחזירי עשרה ליישנה משה
ההליכה יכח העין על הראית ונח הלב
אמהאלהגמלהגכירזהטרא אתאירתיהו
להתגבר אי לכריח כעת הפתי ינ ן שאר
יאמר גייס מרקר׳( כהיכלי איה גטחתיי לא
אני׳ הניף הנרא׳ יהנסתרי הם יכחיתיה'
אמר גטר אתאדגיאליאמר גייס משתעכר '
כליה לזה הכחהמתעזרר :והכה השכלי
נגניי איה גיראיתיי לא אמ גירא אתי אגשי
היא הכה הנמגא לארס אשר ט ׳שטל יכי
כנסתהגדילה יאמרי אררכה הן הן גנירתי
יהיה ההסזילית יט יקנההחכמיתיט
יהן הן ניראיתמ • איזהי גטר הכיכש את
ינדיג בין המנונה והנאה מן הפעל׳ <)t
•נמ ינית ארן אפי לרשע׳)הן הן ניראיתמ
הפעליתתק מעשי)מהן עיוני)המעשי
שאלמלא נייאיתיי אימה אתת היכ״כילה
ממני מלאכ תיזשנ)ממט תחשני)העייני
להתק״ס נין שכעייאימיתיהתקיני נתפלז'
היאאשינ׳ירע האדסהנמנאית שאינן
האל הנמל הנטר יהטרא יהחזימ עטרה
תשתני כפי מה שהן עלי) )הן אשר יקיא)
לי׳שנה• הנה התגאי מזה ^כשי כנסת
תכמ) סתהיהמלאכתמתשכתה׳אהכת
הנמלה כא) אחרי ימידניאלי )לכן החזית
אש ט'לממ המלאכית כנגמת יעכירת
נתפל העטר אשר היא הסיר תכיני״ הנה •
הארמה)הרפיאית ׳המלחית ׳המחשכי
היא הכת אשר ט יסתכל האר כרכר שירכי ואתנם נתנמי המשנה שזכר היככסלל
לעשיתז
קנלתס
י

,
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קכלתהיאיילשאיל למה לא זכי יכן מחנן לעשיתיאסאפשרלעשיתיאפלאי• יאפ
ק זכאי שהיה נשיא יראש •שיכה אחרי מית אפשרלעשיתי איךנריךשיעש זה שיעיר
מה שגייךשנזכי מעטן הנפש הנה ידע
רגן שמעין גן גמליאל קידם דג השט •
מס כן איך לא זכי ר' עקיכא שנתי! נה ראש שזאת הנפש הא אשר קרס סטר כ המניה
•שיכה אחרייכיגהליאלקייס ישכנ גני ^כיז )חלקיה היא כי׳מייהשכל לה נירה ינשלא
של יכיט הקייש׳ אכל זה אין להפלא מהיכ הניעלה הכירה יהיה כאלי מניאי ההכנה
כיהיאייךכייךמשנתיני • יא נ• אזכיר כה לקכל הכירה ההיא לכשלה יכאילי היא
ענינז זכיכמ! אחרי זה כפיי הפרק היאשין מגיאייהגלוהיאאמריגסכלאיעת נפש
נ ע ה • זעם זה •טע תדע שכדכר׳ הרכ לא טי כ רל שמגיאיתהנפש שלא תגיעאליה
ענמז כאה סתירה רכה ממה שכת כתחלת ניר אכל תהיה נפש כלא דעת לא טיכ אכל
ספר משנה התירה למה שכתכ כתחלת פי' הדכריעל הניריההימריהשכל׳ יהדעית
המשנה בפר שלישי מאיתה פתיחה כ׳ הנה כמה הס)איך יגיעו אין זה מקימי ולא
נספר משנה תירה זכר בסיר הקבלה אחר ׳נשרך כמה שנרנה) לרכרעלהמט יהיא
הלל רכן שמעין כט)אחרמ דיג הזקן כנו • ייתר ראי׳ כספיהנטאה אשר זכרט יככאן
אפסיק גזה הפרק יאתתיל נאמר:
)אחרי) רשגגהזקןיאחרמדגהשנ בט י
כיננינ׳ כי״ת ינפש
נאחר׳! זכר י6נגלשי׳ בנו • ואמי יו רבינ' )|£־ק  y $י
יכיייעת החלק אשר
י
הקמש ׳כפתיחת פיריש המשנה השמיש
זכי<'ישכנ השני אטי של מ י הקד ש וכתכ ני ימגאי המדיתהשיכיתיהרע׳ת • דע
שהיה אטול נ השני ושנה ושלש אי ת׳ דעת שהענריתיהתגיתהתיריי אמנס ׳הגאי
נאיתס הפרק׳ יהנה כלא ספישכשתא עלתה כשני תלקיס החלקי הנפש ) :היא התלק
בפיי כשגגה הייגאתמלפט השליש ׳באבית המרגיש והחלק המתעורר לכדיכשט אל)
דר כתן עשי סיר הקכלה כאיפן אחר אמר) החלקים ׳היי כל העגרית יההטת אמגס
יהישעקכלממשה יזקנ׳ אשר האי'כי ׳מיס החלק הזן יהחלק המדמ אין מטה כי ולא
אחרי ׳הישע קכלו מיהושע שיפסיס קכלז עכרהשאיןדעתיכחירה להחי משניהם
מזקנים נביאיה קכלי השיפשיס ח.׳ זכריה ילא מעשה כלל ילא ׳יכל האדם כדעת
ומלאכי קבלי מנביאים אנשי כנסת הגדילה לכשל מעשיה אי למעטס מפעלה אחת
קבלו מחגי זכריה ימלאכ׳ ע כ י הנה עשי הלא תראה ששני החלקים האלו רנה לומר
בהשתלשליתהקכלה מרדנית של& זכרתם הזןיהמדהה ׳עשי כעת השנה הפעלה
התשנה יאף שגאמי שהשיפשיס א גס ככלל ההייחרתלהסמה שאין כן כשאר כחית
הזקנים לנר״תא זימה נאמרכיג•זכריה הנפאכלהחלקהשכל״שט מכיכהאכל
ומלאכי לשלא ימני לא ככלל הזקנ׳ ילא ככלל אט אימ שיש כזה הכח נס כן מניה ועכרה
אנשי כנס הגדולה יהסכאמתכפ׳ מעלתם לפיאמינת דעת כשל אי אמינת דעת
מכללהנכיאי וכפי זמנם מכללאנש׳ כנסת אמתי אכל אי( כ׳ מעשה שיאמר עליי שם
הגדילה יכעגיר זה כלי ראיתי אני לסדר מגיה אי שה עכרה סתס ילזה אמרתי
$לשלת הקכלה כאיפן אחריהיאשהזקגים למעלה שכשני החלקי האלה •מכאי העבת'
 mintנמשכה הסשיפשיישטילששפטז )המט אמנם המעלי הס שני מיני'מעלית
נ נ  11 2המיית
אתי׳
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המייעימעליע השכלייתיכגגיסכיתינ' אחי״הישעכיהגההשיפטי' נקיא! זיןטמ
פחיעיע אמנם תעליעהשכליי הס יתכאז כת! שאמר)ינא! זקניך ושופטיך ולקחי זקני
לחלק השכלי מהס החכמה יהיא יייעע העיר<הזריד<זקכי העיר כ• תמיר המ כ>
הכביע הרחיקיע יהקריכיע אחייייעע כקראי'השיפטיס נששהזקכיסזלכן ה)נרך
מניאיע הדכר אשר ׳חקרי סביעיי)מהן הכתיב לזמר כררךהכדל)כל ימי הזקנים
השכל אשר ממני השכל העי)ני)היא ה אשר האריכו ימיי אתרי יהישע מכלל ראיכ£
המגיע לני כשנערל התישכלי הראשינית זקניס שכא) אתרי) )לא המ מרזח כי הכיש
וממט שכל נקני ואין זה מקימי ימהן זכי' נקראז זקניס למעלתם !לחכמתםוגקראג
העגינה ישיב ההבנה יהיא לעמיר על שיפטיס להיותם תמוכים על העס לשפוע
הדבר ׳להביט ההרה בלא זמן אי כזמן תשפמ כדק!מה שכא נמשנתני זיה)שע
קייכ יפחעייע זה הכח חמשה כנגד אלו לזקני עניני שיהושע מסר ילמד תירשכעל
יהפכס אכלמעליע התריע ימנאי לחלק פה התקיכלינאנלי לזקנים שכאי אחרמ דור
המעעיר לכרי יהתלק המרג׳ כזה הענין אמר דיר כ׳ תקן להם לישראל שממיד יהיה
אימ רק שמש לחלק המעעירר י ומעלוע ככל דיר פרנס אתד אשי יכה' ״ בי להישיע
זה החלקרכיעמארכזהיריעכלימיראע אתישמ1ישה!א יהיה ראש הקכלה עסכית
ח1א ׳הנדיכיעיהיישר והעטה ׳השפליע דיני שהם החכמים שילי! אליי ככל מר זמר
יההסעפייע ׳היא שקיא׳ חכמי עשיריע )כהני ״'שתמיר יהי! מאות! כד כת! שאמי
כאמיס איזהו עשי השמח כחלקי והנטרה יירומשפטיךליעקכיתירתךלישראלהאמנם
יהאמינע וזילעה יפחיעיעזה החלק היא ראש הכד יהיה הזקן פרנס המר)לכן לא
לחשי מאלו אי להוסיף כהן אכלהחלקהון היה פנחס ראש הקבלה אבל היה תביע p
יהמדמ לא יאמ כי לא מעלה ולא פחיעיע ככל דיר ידיר תדיריעהשיפשיס• והנה
אך יאמר שהיא זן על יישר אי על כלע׳ זכרו ן הזקנים השיפטייפרנס׳ הלומי שקכלי
׳ישי כמי שיאמר איש פליט עמלי שיכ אז אע העירה כפירישה זה ימה הוא מה י
שאזכיר פה:
כשל עמלי אי נפסד דמייני א׳ היא תדמה
על ייש ׳אין כזה לא מעל ולא פחיעי וזהז
תה שינינ׳ לזכרי כזה הפיק :
כ ת הזקנים המקבלים
כמל׳ הנפ:ו אממ
פיק שליעןי
הקלמזניס כ׳ יש הראכזק עחניאוי בן קנז למעה יהירה
לנפש בריאיעיחליכמישיש לגיףכריאיע
ששפט ארבעים שנה
יחל׳ יבריאוע הנפ היא שעהיה עטנעה <כמ< שאתרי תזל כבר יכא השמש ע י שלא
ועכינע חלקיה עכינה שמעשה בהם שקעה שמשי של תשה ז מזה שת* של יהושע
עמיר הטיטע ׳הפעליע הנאיע וחליה עד שלא שקעה שמשי של ׳הישעזרתה שהשי
היא שעהיה עטנעה יעכינע חלקיה ע של עעניאל שנאמר יילכדהעמגיאלכן קמ
תכיני שתעשה בהן תייר הרש מפעלית
ילאאממכזהכפנחש:
המניניתיאתנס כריאיתהניףותליי מלאכי חסיני אהוד ק נרה למעה כנימן י ׳שפז ש
הרשאית תחקיר עליי יכמי שחלי הגיפית
אעישיאלפישנה׳במגחימא
ייימ
ייעש
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זיעש ל) אה<י חרכ)לה שעי פתע שהיה ילתילהפסיהיגשיעהכתהשמאמי היא•
ע׳סקכע)יה שנקראעתיכפיפמשאיכלין תיעק<בתה שהיא יזעיק שהיא מי <יג״מ
געילס הזה <כע)לס הכא)אתיז חכמיט ז ל הנאיע בגירע גליד נא<ע יעהזק תאית
שניתי) היה שמגי כן ענע ששפש כהיזע יתרבה הנאתןזכעניני א׳ הנאהכהסנלל
לנריאין יאפשר שיהיה כהן נער כאכילע
אהיי זקן שנה אחע :
השלייטי ניק כן אכיטעם לתש' נפעלי העפריהפתשיהרכריסהעפיג׳ והתמיגיס
׳יכירה אשה נטאה מאייכיינא  >bהןהתזיניעאשרלא יתאוז
זשפס׳ אע ישראל ארנעיס שנה • ׳עאנא להס הכייא־ס אכל יייאסי איתה כן ה׳לי
מ י אליה׳ כיקשהש אע הזקנים כל •תי הנפשיערניני לימר הרעיסיכעלי המריע
•הישע יחזר ישמש אח תיעע׳ לפי' הטאיהז לרעי ידמי כמה שהיא רע שהיא ט׳ כ יכתה
מעניה׳ אגל דטרה יהיי שניהם משכימים שהיא טיכ שהיא רע יהארס הרע יעהיה
)תעריניסלכיע המדרש יעיסקיס כיערה לעילה להפלגי אשרהסכאמערעי זידמה
כעט הלי נפשי שהסטיטעיכתי שהחיליס
עמיל:
הרגיעי גדעון כן ייאש למסה תנשה כשידע׳ קלים ילא מ י מלאכעהרכיאיע
וישפיאעישראל ארבעים ׳שאליהייפאיס ייידיעיס מה שגייך ל
שנה)קש אאר׳) אכימלך כני כן פילגשי יהרנ לעשיע״יזהייסממה שיימהי עיכ ׳היא
אעאחיי ילא עמי כממשלע׳ כי א  cנ שט י כהפך הליסייכייחי לקיזעיכר׳ הנמאסים
זהמריסעישיכייאי גיפיעס ׳׳ש׳טלכתיר
)לכןנתט כאן נשניעאכיז :
החםש׳  jiHinכן שאה למסה יששכר כסיכילמאישכיעכן חילי הנישיענייך
)׳שפישאעישיאלעשרים להסשיש^ל׳ההכמיסשהס ריפאי הנפשיע
)של  tשטס י זכתדיש את תז ל שהיה עילה זיזהיריסמן הרעיעההה אשריחשבי כהן
שהס טיטע יירפא׳ איעה כמלאכה אשל
עלכלהסנהדרי כפלפילי יתכתעי:
הגלעי׳ למשה מנשה • ירפא׳ כה מדיעהנפש אשי אזכרס כפרק
השט׳ יאיר
יישפיטאע ישראל שטס שאחר זה אמנה חילי הנפשיע אשי לא
ועשרים שכה י )כילמדני אמרי למה נקיא ירגיש׳ כחלי[ יילמי ט שהיא כריאיע או
ירגיש׳ גי ילא יתרפא׳ איזריעס למה שיהיה
שהיה האיר פט החכתי כעתקה6
אאריע החילה כשיהשך אחר הנאיעיי ילא
של עירה:
• יעיפא שהיא ימיע כלי ספק אכל המרגישין
1
r
a
ה
זישפיט אע ישיאל שש יהס גהשכין אחר הגאועיהס אתרה כהן
שנים יככי עיאה חכמתן מהדגריס אשר התירה האמעיעמספרע לכריכה כ׳ כ
שלמלאמיאל כניעתי; עם שנלכי כנדר כשייריעלכ׳ אלך ׳גימד רגה לימי שהיא
נע׳ לפי שלא שאל לפנחס ׳לחכמי הייי  :יכיין לי״עגמאו ׳היא ׳׳סי״• לעגת גמא אך
השםיגי אנ1ן מכיעלחס ׳הייה יאמת על שאינם מרגיש׳ כרכר שלמה החכם ע ה
תזלשהיהטעויתתטה אמר דרך אויל ישר כעיט! !שימע לעגה
יהייה היה יישפיט אע ישראל שכעשניס • חכס רלשימע לענעהחכ חכם מפני שהיא
מנר טיעתסיטמ שהיה תכ)יזיע כייכי מייעטהלרן שהיא ישר גאתעלא אשי
יתשכהז
היטיה
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יחשכהישהיאישייאמי •ש דיך ישר לפני
איש יאחייתה ירכי תיתיאת כחיל׳ הנפש)' התשיעי איןיק )היא היה מיינו' מילין •
זישפיטאתישראלישט:
נהייתהכלת״ייעיסתהיזיקסימכ מעילם
ירך רשעים כאפלה לא ייעי כמה ינשלו אך העשירי ענדק כןהללהכרעיטנישהיה
ממטה אפריש יישפימ
מלאכת רפיאתהנפשית היא כהי שאספר
אתישראל שמזגה שטס ) -זכר הכתיכ שהמ
עתה כזה הפרק הרביעי:
״ «,-,ףףייזי כיפיאת חל׳ הנפשית לי ארננגי כניס ישלש׳ בני נניס מכניס על
שכעיס ע״ריס ־.
המעשים טיכיכ הה ה
המעשיםהשיים הממונעים בין ש־נ׳ קניית דאחדעשרשמהק שהיה ממט ק יישפיע
אתישיאלעשייישכה׳
ששתיהן רע האחת מהן תיספת השנית
חסיין יהמעליתהן תכיניתנפשיו ׳קניניס יככראמרי הזיל שהיה ירא שמיס כמשפטה
ממונעים כין שתי תיוניתרעית האח מהן ׳כפרק יןמאיסיטה • )יתפלל שמשין אל
•תיה1האחיתחסרה הן התכיניתהאלה ״ ייאמר ״ אלהיס זכרני נא יחזקני גאאמי
יתח״כי הפעליתההס יהמשלכי הזהירות רכ יהירה אמר רכ אמר שמשין לפני הקנה
שהיא הרה ממינעת בין ריב התאיה יכין זס י נא ל׳ שטה ועשרים שנה ששפטת׳ את
העדר הינשההנאה יהזהירי היא מפעלית ישראל ׳לא אמרת• ליח מהסהעכרלימקל
זהממקוהלמקיס•
העיכ יתכינת הכפש אשר ׳תמ״נ ממכה
הזהירו היא מעלית המרי אכל ריכ התאיה דשנים ע שר ע! ׳ הכהן משבטל) היה
חכ)יראשמי«
היא הקנה הראשי; ׳העיר הרגש ההנאה
לגמרי היאהקנה האיזרין ׳שניהן רע נמיר כמו שירא מסיפוריו ׳מתיתתי שחשש מתר
זשתיתכיניתהנפש אשר מהן ׳תיייכריכ על נליתארון האלהיס תתה שחשש על ת<ת
התאיה יהיא התכינה היתיה יהעד ההרגש כנמ׳ ׳היאשפטאתישראלארכעיסשנה ;
לך שנים עשר רירי' מהזקנים
והיא התכונה החסיה שתיהן יחד פחיתית ךץף»
שקכלי את התירה אחרי מית
מכחיתייתהמלותוכן הנדיכי תמוכעכ׳(
הטלית יהפז!ר יהגבורה מהינעת כ( ה יהושע• זאלה אשר זכרתי היי ראשי הקבלה
המסירה לסכניתיכין רך הלככ יהסלסיל להייתם פרנסי הדיר ילכל אחד ואחי מהם
מיייגעכין ההתנשאיתיכין הנכלה יפיריש היהכיתדיןנדילמאנשיסתכתיסייריעי •
סלסיל היא ת׳ שמתככ כראי׳ יאיני מתנכל תהםלי״סמהסכהניס ימהס משארשכסי
כרכר יההתכשאיתהיא שיתככי האי ייתר ישראל יכלם הי׳ דורשי התירה )נישאים
מןהואיי לי יהנכלה יריעה יהיא שיעשה )ניתנים תמיד כמה שקנל)• והה מחדשים
ארסמעשיסכלתיהניני שישכהספחיתית סכריתידעיתכהננתהעניניס)השישים •
הרכה ׳חיפה יהנחת ממינע כין הקטריג )אסהיהכיטהסתחליקתכאיתם הסכרית
)הקנטרנית ׳כי; רכית הטכע דגה ליתר הי) פיסק׳( את הדין על פ׳ ״כס ׳תירי
נרכיתהטכעמה שקיר׳ כלעז מילדה יהיא היהלמידסעלפירישהתקיכלעל פה אלא
מ׳ שהיא בלא דביר יבלא מעשה לככי׳ת שככל דוד)ייי היאש כי יין יגס התלמידים
טנעיי יקי מזגי יהיא כנגר הקטריגשיבא היה נל אתר מתג לעגתי זכרי[ השמיעית
ששמ׳ג
מחתי
1

1

,
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ששמעתרסתיי זהה עיש׳[ סימני[ למשנת' מחליי טנע! <ת<ס  urnיטיכ לכ מהיצע
מפני השכחה המנייה כדכריס ־ יכל אחל כיןהנכלה ייתחןטיכ הלכנימכנ׳ שאי{
מה שהיה כיתג לעגתי הכיאיר התירה כתחת האלה שש יליע כלשינני נרי לערש
זהלכיתיה־ ימהדכריםשנתחדשי כה ככל עניניהסיתהשחגיסביהפליסיפי לב טינ
ח י וחר שלא לתדז מפי השמיעאלא כתרה קירין ת׳ שכל כינת! להטיב לבני איס בניפז
משלש עשי' תחתכהסכתתכיתל׳; הנחל )עגתי יבתמיני כנל יכלת! כליג׳ שישינהי
הה מהתייין איתס הכתיטימןרי לה מגלת נזק אי בזיין יהיא האתגע׳ יהנכל היא הפן
סתדיסיהיזתלתייןעסכלזה תמיד כעל זה יהיא שאיגי רינה להיעיל לבג• אר כרכר
פה ־ יאחר׳ שתתעלי הש פט שהיה יכל ״י אפילי כתה שאין ל' גי תסרין לא טירת ילא
<קר אי[ חזי[ גפרן רנה הכה לזכ׳ את ישראל ננקיהיאהקנההאיןרין ייתיין טיכ הלבכ
־)התחילחרהנכיאיסיקכלתסיז:רי[ כת היא שעישה היכרי הנזכר׳ כלכ טיכ יאפיל)
אס ישיגני כזה נזק גיילאי כזיק אי טירת
הנביאים היא זאת:
רכיהפסל תחכה יהיא הקנה הראשי[ י
)העניה תהיגעתכ׳[ הגאיה ישפלית הריח
כת הנביאים המקבלים
יההסתפקית תתינע כין אהכת התתין
הראכחן!«סואוי
שהל קבל תעני)ליי )העגלה יהסגלני ממיכעכין הכעס)הערר
יימ )גס כימי) היה הרגשתתרפ יגיז)הכשתתמיגעכ ןהעזי
פנחס)רכים מחכמי ישיאל)סנהלר) מתלן יהכ״שניתפיריש נראה ל׳ יזרגר׳ רכית׳ יל
שכייש; היא אכלס ת׳ שיש לן ריכ כישת יכיש
שאיל היה נימי) :
ינת; הנביא ידיד פניס היא התתיגעמאתר )לא הכייש; להל
הטני גד החי־ה
התלן ישאר חכתי ילא אתרי ולא כיש פניס למל'את כיש פניס
׳שיאלהמתאיתי כיתדין• )כחרס היה לגן עלן ילא אמרי הכיישן ילזה סלרתיה כן
)כ; שאר המרי' ייכטרכי על כל פניס לשמי
אכיתד כהן גדיל:
משיייש׳ אח ה ה-שיויונ׳ זמביתייני היה תינחיס להס כהסכמ שיה׳׳ הענינ׳ מיבניס
עדיא התיזה ־ כהכרח יהרכה פעמים •טעי כני ארס כאלי
ושמעיההגכיא ׳אחיתען כהן נחל יעזייה התייתייחשכיאחדתהקנייתטיכ יתעלה
שהיה אחריי כה; גחל ישאר חכמי ישראל מתעלי הנפש יפעתי יחשכי הקנה הראשין
טיככהי שיחשב׳ התסירה לסכנית מעלה
שהיי מאית כית דין:
הרביעי א^עזוהתשנ׳ <מי<ח היה ע ייקראי המוסרים ענמם לסכניתגסרים
עזריהיקעייי יכשיראי ת׳ שהיא בתכלית זאת המד רכה
וחגגיהחא' זיהיאבגי יעיבייהייתחיחלכן לימד שמיסד עגתי לסכנות יתיסר ענמי
זכריה תכגיאסףיתיכיהי בןיתלא גלס למיתה בכינה יפעמיס ׳ככל כמקר ׳שבחיה)
נכיאים)יהירה כהן גייל)יה)ייעאחריו :כזה ייאמר עליז שזה גגיריפעמיס ׳חשבי
הוזסשיאיייטענןכופש יתניתדיגי'יכה הקנה האחח; טיבייאמח על פחית הנפש
בן אתת׳)זכריה שהי סבל[ יעל העגל שהיא שמח בחלקי ועל
נ[ ׳היייע נביאים ויה׳שע כהןגחל ישאל געדרהרנןתההנאית לעיב׳ טבעיי שהיא
נזהר
סכע׳
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נזהר כליי ירא תשא)על זה המין מן הטעית
חכתי ישראל שהמכניתליני •• :
יחשכיגסכן הפז<ר )יתיין טינ הלככ מן השט׳ הושע נן בארי )אמין אכה של
הפעליתהטיטתיזהכלי טעית יאמנס
ישעי שהיה נכי'
׳שיכה כאמתההגיעיאליי טיך לאי שיכיין היה מגיתליט י <צלקיה)כהןגל)ל)שאי
)ישקול פעליתמ כלס תמיר עי שיתמגעי י
החכמים חכירה :
טקרכגוקדיסמתקיע
)לעשאל׳ המעליתיהפחיתייתאש למחת השביעי עמום
לא יגיע׳ ילא ׳תישט כנפש רק ככפיל ה
יטממ היו כהני גחלים
הפעליתהכאית מן המרה ההיא פעמים מאלו ׳)יכם אחרה )אוריה! אחרה ירכיס
יטת׳בזתןאייךיהיגל כהס יאה היי ה
מחכמי ישראל יגחלמ המכאיתיכד:
הפעליתההםטיט יהיה הייגיעלני מעלה דעםע״שעיהוגןאשוץ )ככר אממחזל
ואס היו רעי יהיה המגיע לני מהם פת־תית
שאכה ג״כ היה
)מפני שאין הארס כטכע! תתחלת עניני ככיא ילק נזכר למעלה ככלל הנכיא׳ כיממ
כעל מעלה ולא כעל חסי)[ כמ) שנכאי כפי היה כה; גדיל הישעיה׳)חכתי ישראל המ
הח והוא ירגיל כלא ספק פעל׳ת תקשנייע מכי ריט • ״כריכי ישעיה׳ כאחריכה אחרי
כפי תנהגקריכ׳) ואנשי ארט יאפשר שיהיו הישע יעמיס להמשך אח רעתתז ל שהישע
הפעלית ההם תתיכע׳ת יאפשר ש הה מ טכאראשזניאחרי)עמיס)אתרי)ישעיה):
מייתייתא׳ מתיסריתכת׳ שספרנ׳ ׳תהיה התשיעי מיגההפורשת׳ שזכרי כסרעילם
כפשי חילה יראיי שילכי כיפיאתי כריך
שהיא היה אחמ
רפיאת הניפיתגשיה יכמי שהגיף כשינא ישעיה)׳ )כימייהיהכהן נייל שלים יהמ
משייי נראה אל איזה גר נטה ייגא יעתיר
מחכמי ישראל ככית ליט:
כנגיי גהפכי עי שיש׳נאלהשייי ׳כשישתיה העשירי ׳ואייבן שחואד ימכיתדיני היה
נסלק ׳ייני מן ההפך ינשיכלעשית לי מה
נתוסיתכקיק ם
שיעמייה׳ על שיי״ כן נעשה כתרית כשיה הנכיאיס)שריה< כהן גייליתחכת׳ ישראל
)המשל כי כשנראה אדה שהיתה לי מגינה
)גחליי היי ככיתייני:
כנפשי יתשר כה נפשי מכל טיכ' לרכ הכילו' ד״אירפיהובןחויקידו )מטעליט כפניה
)זהפחיתיתמפתיתייתהנפשיהפעלאשר
)א)ריה הככיאהן
יעשה) מפעלית הרע כמ) שניאר;) כזה יחלקיהי כהן גריל יעזריה< כהן נחל אחרת
הפרק יכשנרגה לרכאתזה החלי לח נגיה) !רכיס מתכתי ישראל כאייגי כייג לין:
להרגיל כנריכיתשזהי כתי שירפא מ׳ שגכר השנים עטי יחזק;! ק בוז׳ הכהן !מכית
עלי׳ החי ס כרכהתמיג' השיה שלא ׳כריאהי
ליגיהיהכחך
מחלי) אכל כריך שנכיאהז לפזר פעם אחר גן גריה)יהיגליןאכי עזרא כהן גחל)רכים
פעם ייכפל תעשה הפז<ר פעמי' רטת ער
מחכמ״שראל:
שתשיר תנפש׳ התכיגה המת״כת לטלית
ף ף י לךגכשניסעשרלומתמהנכיאיס
זיהיהקחכ להגיע אל תכינת הפזור ואז
כמסיר'הקכלה <עםהי)יגשמטתי
יסלקיחתפעלתהפזורינניהילעשית פ
גכיא אח' לראש ככר זכרת• שה יי ככייגליכי
כעלת הנד כית זישקיל עליהם ולא ׳׳תיל
)הכיתי המניס הגחלים שככל ח ר ) ח ל
ילא
יאנשיש
1
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דקדמתדרמבם

ואנשי'מגג׳ישראלמדעי רעת ימגיגי מדע )לא  brזק נשנראהו מפזר נניוה! לעשוי*
שהי׳ גס כן כלמוד התיר יקכלתה יכלם הי! פעלתהכיליתילשניתה אכל לא ישגה פעל
מתגיגגי כדכרי הזקג׳ יקכלתס שהיא היה הכיליתפעתיסלכיתכשנית! פעל הפזור
העק יהשירש יהמ לימדי מהם מלי ומתדשי' זזה כחריש הטיכ הוא סדר הרפואה יכולה
עגיט' מסכריתיהס כפי השרש׳ התקיגליס וזה שישיכ הארס הן הפז ור לנדינית מתר
וכפי השלש עשרה מרית שהתירה גדרשת קל;יותר קמכלשיכ תשיגיתןיהכיל ת ל
נהסיהנהלאתכית׳ חני זכריה ותלאכ׳ לנדיטתיכן שיכ נעדר הרגש ההנאה נזהר
מכללה לפי שחז ל אמרי יזקניס לנכיא׳ אלו )ירא תי-אייתיקליייתרקייכ לשיכ משיכ
נכיאיס ראשינים י מאי נכיאיס ראשיניס כעל היגאוה נזהר ולזה נכפיל על כעל ה
לאפיקי חני זכריה זמלאכ׳ י והיה זה לפי ההגאי פעלת העדרההנח יומר משנכשל
שראי איתה מכלל אנשי כנסת הגדילה נ על נעדר ההרגשה פעלתהתאיה ונח״כ
נקכלתהתירה!הנה אזכור מספר שהית על רך הלככ מסור ענמי לסכנה ׳ימי תמה
האנשיס האלה שלמי' הסאתנו אנשי כנסת שנת״כ התיסר עגמ׳ גסכנית רכייג הלנכ
הגדילה י והס אשר תקני את תפלתיגז ונרגיל הגנל ניתיין טיכ הלככ יותר ת
כראימא כפרק הקירא את המגלה למפרע משנרגיל ת• שישל׳ יתי<( לכ טיכ כננל׳יג
ונקרא! כן לפי שנתקככ׳ לתקן תקגז' ראית׳ זהי סדר רפיאיגהתד׳ וזכרהו ׳לזה הענין
להישיר אתהעס ׳להחזיק את כדק היןןרה לא היו החסידים תניחי תכינתכפשיתיהם
תכינה התהינעיגכשיה אך היו ניטיס תעע
וה!א זה :
לגד היתר אי התקר על דר הסייגזהשמירה
רגיגילימרעלדרךמשלשהייגישיסמן ה
כת אנטי כנסת הגדולה הזהיריתלגד העדר הרגשת ההגאה תעש
ומן הגכירה לגד מסירת נפשי כסכנה מעס
המקבלים
)מט׳כהלככלגייתיין טיכהלככ תעש •
י
דנביא
 urtדגביא ־ זכריה
ומן העגיה לגר שכלית הריח מעט • יכן
מלאכי הנביא ־ זהבכקי בן נשאר העניניס יאל זה הענק רמזי כאמיס
שאלת׳אל י מרדני בלשן עזרא לפניס משירת הדין אכל מה שעשו איתס
דכהן הסופר • ישוע בן ידוצדק החסידיס גקגת הזמניס יקנת ההקימית
ד כ ח ־ שריה י רעליד י מספר זקגתאנשיס תהה נס כן מנטיתתחר הקגה
האחרון ככוס זיןס כלילית והנחת הדעת
בנו  .רחום בענה • נחמיר בן אשי ירכה לעשיתאיתייהנחתאכילת כשר
הכליה !
זשתיתיין יהרחק הגש׳ ילנ׳ ש הגמר ׳השער
הס שנים עשר לשיאים שנקכי ושכיגתההריסיהתכילדכתיכרי לא עשו
אדיח
נשמו מאשר עלי מככל לימשלס דכר מזה אלא על לרך הרפיאה ילהפסר
כמןזילתכיתשנ׳ ונלז! עליהםחכמי אחריי אגשיהמדיגהגסכןכשיראז שהס גפסדיס
יאשיכט ישראל המה ער תשלוס ק כ איש נתכרתס ראיתפע׳לתיהס עד שיפתרו מ
מימהשזנמתז״ל׳ האמנם מניתי שנים »הפקל מיזתיהס כעגורס ועל כן מחו
 1 5להם
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עשי אלה לנלס לפ• שהם שכזכח בעיט' כפז'
 wSלמלברית זלמקיסשאין שה ארס רע
כמאמר ירמיהי עה מי יתננ י גמלבר מלין מס המ •סידישור הכלשיה הקיזש להקטן
אירחיסיאעזכהאתעמי ואלכה יואתסני העהור ההיא • לא שבאי זה אחי זה בי יי{
כלס מנאפיסעגרתטגריס־ )כאשר ראי כעני[ הזקנים!הנכיאים • אכלשכהתחלת
הסכליס שהחסידים עשי אליהפעלית ילא הכנסיהיהקכיןהמ אלה יא שי אית! בית
ירעי כינתסחשבישהסשיכיתיכיני אליהם ליןילהסנתחכרישארהחכחי!התלקיט
כחשכה שיהיי כמיתה ויעני גיפיתס ככל יהילה בלס קבלי מסירת המ1יה להקבלה
יליט עניי זיחשכי שהם קט לעגמכ מעלה מפיהנכיאיס לראי ילה שפירשי ימ־דשי בה
ימרה שיכה שעשי שיכה ישכזה יתוךכ ה הזקניס בליייתס יהנטא־ס בייריתס <
האי לשה כהלי השי שינא הגיף יריג לאכרז יתקניתהם יהיסיפי עליהס חנש׳ כגסת
<הס לא ירע׳ שאלי הפעליתרעישכהן יגיע הגלילה תקנית יס״גיס לשמירת התייה
קחיתית מפחיתיית הנפש ׳אין להמשילם יהאחחן שהיה יזאיתה החברה הקרישה
אלא לאיש שאיני י<יע כמלאכת ירפיאה ההיא־ שהעין הגדיק להן גדיל־ יהיה ק
כשיראה בקיאים מהריפאיס שהשקי חיליס ישיעבןיהיגדקהבהןהג־ילהנזהר שהיה
נוטיסלמית סמים הנקראים בערבי שחס אחיי של עזיא הסיפי ומלייי של שמעין
ח«ל יבלע• קילקינשירא יאשקמיטאה הנייק הזה היה ליסא בן היטגס שגס היה
והגכר יכלעז אליה׳׳ יכייגא כהם לפכקי מהן היה מאנשי כגסת הגדולה זהאלין •מיס
המזון ינרפאי מחלי ינהלשי מן המי ״גהגלה עי שיאה אתיכי עקיבא ילק לא מניתי
גמירה יאמר הסכל ההיא אחר שאלי הדכריס שמעין הגייק יי ייסא ככת חכמי המשגה
מרפאים מן החלי כל שכן שיעמר! הגריא לפי שהס הה משיירי כגס הגדילה לאמנש
על בייאיתי אי ׳׳סיפ׳ בה יהתחיל לקחת רימת חכמי המשגה שבאי אחר־הסככי
איתה תמיד !להתנהג כהגהגת החיליס הנשיא ס ייאש׳ ׳שיכית שהיי ככל דיר וליל
שהיא יחלה כלא ספק כ; אלי הן חילי הגפשל
זה אקל זה הס אלי :
גלאספקכלקחשהרפ׳אהעל הכריאית ־
יזאתהתירה התמיהה משלמת איתני כמי כת חכמי המהנה המקבלים
שהעיד עליה יידעה תירת״ תמימה מ
משיבת נפש עדית יי נאמנה מיזכיתת פתי דדורדראנזק אנסיגכיס איש שיכז שקלל
לא זכרה דכי הזה ־ יאמנס טינה להיית
משמעי ן הגדי ימלזמ היה
האדם שכעהילן• כדרן האמגעיתיאכל מה ראלעזרקח־סי כהן גדול יחבירמ ילההתן
שיש ל׳ לאכל נשיי׳ יישתה מה שישלי לשתיין יחיד כשררה לה היה עדין שיס מחליקתבק
בשיי׳ ייבעיל מהישמיתי לי לכעיל בשיי׳
החכמיס:
יישבין במייניתביישי יכאמינה לא שישכין ד ת י הכיני מסי כן מעזר איש גרילה •
במדכריתיכהריס ילא שילכש הגמר יהשער
יייסיכןייחכן איש ימשלם
)לא שיענה גיפי יהזהירה מזה לפי מה שכא
זחכירמס:
יאמ כנזיר יכפי עליי מאשיחשא על הנפש הדורדשליילש׳ יהישעכן פרמיה ינתאי
*אממרולזכיעלאיזה נפש חסא זה אלא
הארנל״ )עלזרסהיה
שמ;ע
ממנן
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ייתכן גן מתתיהז כהן גחל זחביריהס :
הדורהרניע׳ יה)להכן סכאי)שמעיןכן
ששח י )ממרס היה מזגי
המעגל)אליה) עט בן הקף :
מדור החפים• שמעיה 'אבטלמן שהמ
גריייכרזרסהיהעקביאכן
מהללאל)ל' מיאשה)תגי[)ארמין ׳דלתם :
הדור העש׳ הלל)שתאי •והללזהגקרא
הלל הכבל׳ זהיה מזרע ה
כמל)ל ממשפחיבית חל כ׳ הזא היה מכט
שפשיה כ; אכיסל כ[ חד הלל זה סלההככל
לירישלסימכאשסכנשיאיתכניכתירה ש
שאחרי מ׳תשתעיה)אכשליין מנ< איתגז •
נכעג)' הלכה אתתשנתעלמה מכני בתירה
יהזדיעההלל להסהניתי הנגואי)נתטהי
להלל ולפי שהם לא קכל׳ תשמעיה)אכשליין
כיאסהלללקלא גזכר קכלתם כהשתלשי'
הזהזהללזהלמדשסתייהת' שנהזהאריך
ימים ק״כ שכה היה תבייז בראשונה מכתם
)לא חלקי כל ׳תיהם ייצא מנתם !עגילת
המלך כת״ הלל ׳נכנס שתאי כמק<מי כחרי
של הלל היה ר' ׳הילה כ; כתירא זרכ• פנתס
ורמתגןכןכנגגימנניהכןתזקיהיכ[ גחן
ור נתוניה כ; הקגה יככא כן כישא ו ר מחנן
כן המזרזני ממל' כתה אלפים תלמידים
נבמ)טזריסמהס אתרי שמינים תלמידים
המלולהללהזקןשלשי' מהם ראי״ שתשרה
שכיכה עליהם ׳שלשים מהם ראז״ס לעגר
אתהשטסזעשריסכיטטיסכןהיא שכייה
באביתדרכינתן) :אמכסבמסכתכמרא
פרי יש טחלק)כמסכתסזכה פריה־ק אמית
כא)פןאתר־ שלשים מהם רא)״סשת&רה
עליהם שכינה כמשה רליט)שלשים מהם
רא)״ס שיעגמללהסתמה כיהזשעכןטן
יעשר• ניטני• גחל שככלס מנתן כן ע׳ לאל
קשןשבכלסיס' י יגאלה התתשה ל<מת
נזכת

הקדמת הומבס
שמנעעצמי ק היי[ צרייכפרה מלא מ מ ו
קל )ת< מד)מה זה שגער עצמי מן היין כיין
ככרה התנער עגת) מכל דנר )לבר על אא
למה)כמה)כדכרי גטאיסיחכמי תןרתיגו
שהממטניסעלהשמיישתירתנפש)מפס
על מה שמחייכמ היערה)ענה השי על יל
גטא< למי ששאל לטס תש אמד כעילס אם
׳תתילאסלאטהוא אממ לזכריה) הככיא
האככה נהרש התמשי הנזר כאשר עגויט
זהכתהשגיסיעגהאיתהכי גהתהזספיל
כחמשי)כשניעיזזהע שנה הטס צתת<ט
אט זכי תאכל) <ט תשיע הלא אמה האזכלי'
)אתה השותים <אתר כך טה א1ת 0נמשר
)במעלה לכר לא במס)ה<אאמ<מ להם כה
אמר יי נגאל לאמר משעש אמת שכס) )קסל
זרתתיסע* אישאתאיןמ )אלמנה זית!ס
גר)עני אל תע»קז )רעתאיש אחמ אל ת
תחשט כלכככס)אמר אתר כך כה את הגזש
ככאייני ס הרביעי <5ם הממשי ימס השכיעי
)ליס העשירי יהיה לכית ״):רה לשש)ן )ל
)לשממה)למיעדיס ס<ביס האמת משלים
אהכ׳ <לע שאמת הס המעלית השכלמת
מפט שה; אמתמת לא ׳שתג׳ כמז שזכרמ
בפרקהשגייהשליסהסמעליתהמד)' אשר
בהם יהיה השליס כעולםזאשיכ אלטגתי
שאסיאמחאלז המתרמיסבאימיתמאכשי
ת! רתיט שאיט מדכר כ״א כהה שהס אינם
עזשיס מה שעושים אימ! תהסרייז ניכיתס
זפשקהגאזתיהסאלאעלררך הלמזדלטזז'
הכפש כלישיהמ מסיסאלהנד האמל מעס
כפי מה שזנרנז כזה ה פ ק שרא)י שיהיה
האלם כן זהז סעיתמהס כאשי אכאר)הזא
שהתירה לא אסרה מה שאסרה)לא כיתה
מה שסתה אצא מפגי זאתהסגה רכה לימר
כלי שגמרחק ק הנר האתר מתר עלמי ה
ההרגל שאסיר המאכלייהאסזריס כלסזאשזל
 !< :הגעילית
ג כ

דקדמת דרמבם
מעיליעהאסומע מאזהרה על הקישה
ותה שהצריך ככיגיכיגאשהיקרישין עם כל
וה איכה תיתריג יכתיר אכל תאשר כעיג
הנטעמלידהיעהכלזהגזמ רטעיני ל
למעט המשגל ימנעיהי כייס כתי שכארנו
כסנהדריייזה כלי אמנם כיני השי להתרסק
תמה ריכהעאזה רחוק גדול ולגאע תן ה
המניעעלנרהעררהרגשע ההנאזמעט
ער ש־גיגח״כ יעהחזק לנפשועיני עכינע
הזהילייג יכן כל מה שכעירי; מניגיגיג ה
המ 1שייע מלקט יהשכחה יהפאה)הפרע
מעילליע ויין שמיטה יייכל מניקה יי
ממטרי זה כלי קי־יכ מיעדי; טיכ לככ ע י
שנרחק מקגה הנגלה רחיק גדיל ינקרכ ל
לקנה יתחןטיכ לגכ עד שיעחזק לני לכ
טיכיכזאעהכחינהכחןריכהמגי עמגאס
כלס שהן מלממע ימרניליע כחיע הנפש
כמי שאזרה הנקימה יהנטירה ינאילעהדם
נאממ לא עקיסילאעטיר עזיכעעזיכ
הקיםעקיסערשיחלשכתהכעסמריגז י
)כן השכ עשיכס על שעסיר עכינעהכיל)ע
יכןהפנישיכהעקיסיהררעפניזחן ככר
אע אכיך יאעאמך לא עסיר מכל הרכריס
אשי יגילו לך ונו עד שעהיר עכינעהעזיע
)עגיעעכינע הכ!:ע ואתר כך הרחיק הן
הקגה האחי! ן רצה לימד ריכ הכישע יאמר
היכת עיכית אע עמיעך לא עגירי מפט
איש עד שיסיר ריכ הכישע גכ יישאר כדרך
האמגעי ־ יכשיכא האיש הסכל כלא ספק
יישמרל להיסיף על אלי הרכריס כמי שיאסור
המאכל מתשעה תיסף על תה שגאסר מן
ה מאכלים א׳ יאסור הזיוג תיס( על תה ש
שנאסר מן הכעיליעייען כל תתיגי לעטים
אילטךשתישף עלמה שכעירה על ה
ההק־שיעיעלהצרקי מערכין יהיה עישה
מעשה הרעיסמ׳א לא ירעם ייגיע־ 1הקצה
האחר

הקדמת דון יצחק אברבנאל
נזכמ ראשי הקכלה כזיניע שהיה אתר מהם
נשיא משט אננד)ראש ישעה זלהייתה זג
כשררה היז חולק׳ זה עס זה מי) המלתירים
נתשכ׳ אתריהסזהככהיזהככה:
היהרכןשמעיןכןהלל
הדורהשניעי
שכעמכה כשיא אתל
מ1עהללאכ<:
הדור דשפיני נשיא ו רכן גתליאל ה
הראש) שנקר מקןככ׳
שלרכןשמעיןכןהללהנזכרוכדזריתה של
רכןשתעיןהשט <רנן גמליאל זהה׳) נת0
הלכלר ירכי׳שייעאלכן אלישע כה[ נטל)כפז
מה שאמרי כפרק קמא דשכע הללישמעון
כני ירנ כני של שמעין ירכן שמעין כמ של
רכן גמליאל נהגי ארכעעם נשיאיעס כפט
הכית .מאה שנה כ׳ היה המנהג כימשלפ
שעה הייע לה מתשתינאים)מכייגהירידיס
לכאעילכא כמלחמועילהנהיגאעהיילכיינ
הנה עמיד היה כשיא מכייג ח י עה הכהן
הגדול יעס הסנהדרין לכל רכר המשפע
)ללתדהיגירההתקיסוהתשפסיס:
הדור התשיעי גשיאז רשנינ הנזכל שהיה
ננז של רנן גמליאל הזקן
ואתרי מיע אכמ נמתנה נשיא קזרס תרכן
הכיע־ מיה תכירי רכן מתנן כן זכאי־
)תכמיסאהריסכיממ• עלה אספיסיאנינז
יטיט<סשריר<מיעל ירושלס)רען מתנן כן
זכאי יצא מימשלי מפני רעיגהפריכי)קללו
אספיסיאניס כככ<ר נטל זכאשר הלך אספי
סיאניסלרית׳ נשאר רכן מתנן עס שיטיס
שהיהכןאשיגייהיהתסכירלי פניסיכשלל
טיטיס איג ירישלס הרג איג רש כן גמליאל:
נשיאי היה רכן מתקנ»
הדור העשיר!
הגזכד כי אתרי שלכד״
טיטי' אעירישלמרגאע רשכיגכימ שנזכר
נקש להחנגסכן את .נט רנןגמליאלהשני
ופייס!
,

^קדטתדוןיעחקאבובנז^

דקדמתהרמבס

»פייסי רכן מאגן והטל׳ כתתלעהשס יתגיי האחלזיגאתן המטע לגתרילתכמיפ W
ינטז הש־גדלית! הט!כ ולא געתגה מיל העטן לבר לא שמעע׳ כללייעגפלא ממ»
לבןגמליאלגשיא אתר אבמ אבל גהגה ראש זהיא כגמרא לכט מערכא נפרק טיתגדרים
יש7ה רגן יותכן כן זכאי יחיה ק״כ שגה מ' לגרי בנטע המקבלים על עגת[ שטעיע
שנהמהסנעעסקכפרקמטיייאמעי שגה וגלדים עי שישארי כעין אסירים אמת שם
אתטסלמלעירה וארגעיס שגה אחריניס בזה הלשין י ט איי׳ בשסרב״ציזקלא דיין
שפטאעישראלזעקן להס עקנז רבי יס״גיס במה שאסרה עירה אלא שאמה איסר עליך
קרישים• בטרי היה רבי אליעזר כן יעקב יבריס אחריס יזה העני שזכרגו בשיה בלא
עיספעיכלאחסיין הנההתגאר לן מכל
יתכמים אחרים :
וזדורהאחדעוזר גשיאירכןגתליאלהשט מהשזכרטה׳ כזה הפרק שטין לטין אל
בגי של רכן שמעין כן הפעליע המתיגעיע ׳שלא ינא מהן אל
גמליאל איע׳ שהרג טיטיס כתי שגז כר יהיה קגה מן הקגייעאלא על כד הרפיאה ׳לעמיל
געלאח1ת1רכ״1יעזרכן הירקנים שנקרא כעדי כהפן ׳כמי ש הארס היידעכמלאכע
רבי אליעזר הגריל יתתכת׳ לי חרכי ׳הישע הרפיאיעכשייאה מזגי שנשענה מעעשטי
נ[ חנטה רכ׳ ׳׳ס׳ הכהן ר' שמעי[ נ[ געגאל לא ישני ילא יניח האיל׳ להעמז על שיגטרן
רבי אלעזרקערןיא׳נקליס הגר ייכ׳ יוחג[ אל רשאה חזקה כענליע יכשידע שאכל
ב[ נירי יר'יס׳ ב[ כחקאישתיאלהקטן ירט מאבריי חליש ׳שמרהי עמיד זיעיחק הן ה
אלעזר בן תסמא זרבי אלעזר בן עזריה הדברים המזיקים לי ייכיין למה שייעילהז
ירכי חלפעא ורבי ייסי בן קסמא יר טרפין ־ עד שיבריא האבר ההיא אי עד שלא ׳יסף
הנשיא רבןנמליאלהזה היא אשר תלק עם ר' חילשה כן האדם השל  cנרי לי שיזכר מליעמ
•הישעעל עייע התדש ועל עפלע ערביע עמיר זי־קילפעליע׳׳ ייכחין ע ט נ ע נפשי
יעל שאי היכריישנזכרי בעלתו יה עגיריהי מס מס וכל מה שיראה נפשי ניטה לכי קנה
חכתיימנשיאיתני עחעיז ר אלעזיכן עזריה מן הקנייעימהר נרשאה ולא יניח התכונה
שהיה עשיר יחכם יעשיר׳ לעזרא • ואתר כן הדעהלהעחזק בשניעי מעשה הרע בהי
גהנישניהסהנשיאיעכתי שנזכר במסכע שזכרני יכן ישים לנגי עיניי הפחיעיעאשר
ברכיעפרקעפלעהשחריכיתיי היה רבי לי יישעיל לרפאעס עמיד כמי שוטני שאי
עקיכא שהיה עלתיר לר אליעזר ירי יהישע אפשר לארס מכלע׳ חסיי; שהפיל׳ סיפיס
וגר כדק היה ־ יתתכירמ שתעין כן עזאי ככר אמרי ככד היא ירחיק שיהכא מ׳ שהיא
ישתעיןכן זיתא יאלישעאתרורכ׳ טרפיןגס כטכע למעליע כלס רגינ׳ לימד למעליע
קזרכ״שמעאלירכי יהירה כן בכא ירכי המריעילייעליעהשכלייעכזמן מיכן אכל
יהירה כן עימא יכקי־א ב; ימא ירכי תגיגא סכרי הנכיאיס נמנא זה כהה הרכה אמר
בן עררה ן ירכי ישבכ הסיפר ור סימא׳ ירכי הן בעבריי לא יאמין ׳כיילאט׳ ישים עהלה
חינפיע התעירגמן יבימי רביעק בא היה מהיכלקאנישעס אלימה יזכה יליד אשה
גןטזיכא!כיתיו גתרכה כיתר יכהרג היא ושלמה עה אמ סעס כ׳ אר אין כייק כאק
ושאר החגיתלכיע ׳כזמני תכר כטלמייס אשי יעש טיכ ולא יחטא יאעה יילעשאיין
הראשונים זהאחרזטס תשה רביט עה אמר
שכלאלמגסשינתכמע המגינה :
אלת
הרול
—

הקדמת הרמבם

הקדמת דון יצחק אםו־בנאלי

אלה השם יליען לא האמנתם ב׳ להיךשצי והדוד ומנים עמר כש־אי יגן 0תשן מ
גייליאל השגיבט x
לעיני בני ישראל על אשר מריתה את פ•
במי מריגתקדש על אשר לא קדשתם איתי ר״נהשטבר מיזליקתז של ר'״:ישע ימיזטרמ
»ה כלז תשאי ימרה עה היא שנסה לכר אתר של רבן שיזעזן זה )גליל »כלס מ י מאיר
מקג״תממעלה למעלית המחתיהיא ה מיןהלגריס זרבי ״הזלה זרבי גתן זריייסי בן
הסבלנזתכאשר נשה לנר הרגזנית כאתימ שמזעזל שמעקקמתאיז״לתה )הסכיתו
שתעי נא התזרים דקרק עלה השי שיהיה רבי מאיר זרבי נינן לבייש אינ רשבג כ מ מ
ארםכתהי כיעס לפני ערת ישראל במקזם )עלה ל) הרבר <נעגשי שמשה זאילן לא •המ
שאק ראי׳ לי הכעס יכייגא כזה גאיש •ההיא נזכרים שמזתסיהמ א)מר־ס על רבי מאיר
היה מלילה'תפני שתפעליתמ )תתכיניתמ אקריס א<מריס יעל ר מנן יש אימי־י' אמנם
כלס למריה יהמ תקיים להניע בהם אל ה ככר״תית נמנא שכאשר ר מאיר נדה אימי־
הכלחתהעילםהזהיהעילסהכאיא־ן יראי שימעהמפמ כאתר רכי מאיר אימר־ אכל
בי הכעס יהיא מפעליתהרעכמי שביארני כשהיה אי מר דבר בשש רבי אלישע אתר כל*
)לא  byכ׳ אס תתכינה רעה תתכינית ה גולא לזכיר שתי אתת אתרים אימרים י
שני עג1ר הדירז האלה נמתנה
הנפש אכל אמח כענין תריתםפי היא כתי זאוזר׳
נשיא זראש ׳שיכה רבי יהזריש
שאבאר יהיא שלא היה תרבר עם סכלי זלא
עם תישאק לי תעלה אכל עם אנשים ש הנשיא הראשי( ׳אתית• הראשיןלפ׳ שישרי
שהקשנה שבנשיהם היתה כיחזקאל כן כתי יהירה הנשיא איזרינ שהיה אתירא כרתיכי!
כמי שזכרה) החכמים יכל מה *אתר אי ב מ ש מ ע ז יל יהירה נשיאי האמירא ההיא
יעשה ׳כחגים יכאשר ראהי שכעס אמת ודה כני של רג בני של רבי יהירה הכשיא זה
0<-»n־»אאק עלה פחיתי מלה)לילא שהיה הלע • 1ואיתי רבי יהירה נשיאה אמירי היה אכמ של
שהשיסכעס עליני ככקשת החיסישאנתגי מ י הלל שתק[ סלר העביר שלט־ יייהירי*
הכעסטהי יתלא היה טעס)אני לא מניני הגשיא זה היה מזכתר בכל הכמרים )שליש
להשי^שכעסכלבח אלה כזה העני( אכל בכל המעלית .ייזיל בריח )אחיכזתט יד הזא
אייריךואתהתשהיהקהלאתהעדה עזת' היה ממחס בר איייק יכר אבק מימדמת
והכה ׳כאטמטיכ'השער אכלהתיגל ספק ביתחדששילהלל• היה עשיר מיפלגכימ
מספיןי התירה שגאממ כ< מריס מיס י שאמרז אהירימ״ה ירי היה עתיר מן שכיר
ונשאלפעמיסמיתאמהמשאחעא )ראה מלכאהיהכעל מעלה יככיל עברה יכליע
מה שנאמר ט)תה שאמרט גי אנתני יהאמ בבייכאנסינינייץסרישאר הקסייס שקמו
יעשה לרס)אשיכ אל מנתי כי כשיהיה ה אחרת כלם נרליהי יכבדזהז מאר כת׳ שאמי
הארסש)קלפעל)תמתמיל ימס)׳( אל  vשמתשה מי' זער מ ׳ לא ראי ימרה עלילה
אמצעיתה יהיה במדרגהעלמגה ממררנזת בתקזס אתי ה״ה שלם במריתמ כמי שאילת
ג ט ארס)גזה יתקמ אל השש •ת)ישע אל משמת ר בשלה עניה )ייאתתשא ע י * W
קזכז יזהי הדרן ה*יס שכרמי העמדה שמע!לס לא הכניס יח ילזתאבנסי יבשע׳־נ
וככר זכמ החכמים!ל זה העט יכתגז עלמ עשירת! זקף י' אנגשתמ לפכ׳ מנת )אמר
ואמרי כל השם אמויתיז)משגייז בהם ויכה מ׳מיזלשלסנלויןיחעלפטןשילמ׳ לא
מגיע
ומאה
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דקדמתדרמבם

נהגתי אפילו באנבעקשנה שלי יבעכו׳ מכ זחאה כישועת! של הקלה שנאמר ישסייך
קרישת! יעגיתטת! גקרא רבי' ה קרוש היה אראנו כישע אלהיס אל תקרי ושש אלאוש0
הכס בת!ר שבעל פה יבתירה שבנתג וכליל והשומא הוא השעור והסנרא :יהי העטן
ככל החכתותעד שכנר אמת וזרת השתש אשר פירשנו כזה הפרק כלו כשיה ־ יזה!
יבא השמש אתר ר אכאכרכהנא מס שתת
שעור מה שראינו כזה העני!:
כהשתמש האלם
רבי עקיב טלר רבי וקרא! עליו וז דת השתש פרלו חמישי
וגא השמש והרכין ת! רהכישראלשטס רמת
בכחיתהנפשלצל
י
ע י שמפני זה יךאיהי רבי סתס בהחלש •
תכליתאיזתכריך לאיש שיעכי כחותנפשי
היה בעל לשין יצרו תאי בלשיטנו המקידשת כלהלכיהיעותכפ׳ מה שהקימנז כפרק
עדשהתכתיסהייליתריספי תהשנשתגש אש לפני זה ישים לנגי עיניו תמיי תכלית
עליהם תאיתייתהתקרא מיכיי עגרמ אה!היא השגתהש׳ כפי ימלתהאי ליעת
!משרתת וככלל שהמ מ כל השלתייתיכתו יישיספעלותייכלס ותנועות׳! ותניחיתיי
שאמ רכי שמעין כן מנסיא משים ר' שמעין זכל יכייו תכיאיס לזה התגלית עי שלא
קיוקאי שהטי והכת והעישר וההכמה יהיה כפעלותיי יכי מפעלההכל יכה לומ'
זהזקנה והשינה יהכמר והכניס נאה להם פעל שלא יכיא אל זאת התגלית והתשל ט
לצליקיסינאה לעולם ושאלי ז ממתנתקיתו שישים הסנה כאכילת׳!כשתיתי ומשנלז
ברכי!כנטו י הה תחברי! רביישמעאלביכ׳ זשנת! ויקיצת׳ יתניעת׳ ומנוחת׳ ככייא׳ת
׳!סי ורכיישמעאלכנו של ר' יותנן נ ן כמקא גופ׳ לכי והכינה ככריאיתגופ! נתתנא ה
1רכי אלעזי כנו של רני שמעון כן יוחאי ורכי הנפש כלים כריאיס ושלמי לקנ׳תהתכתית
יה׳שעכןקרחהשהיהכנושלרב׳ עקיבא• וקכיתתעליתהמייתימעליתהשכליו ע י
יסימכיס יאיס׳ כן יהיר כן אצשמ:ל׳ יחנין שיגיעלתכל׳ ההיאיעלזהההקשלאתהיה
בן עגתס ירכי פרתוריאלעזר כן פרסא ורכ׳ אז כינת׳ אל ההנאה לכי עי שיגתר מן ה
יעקכ איש כפר תשיא ירכי פנת כן יאיר היו התזין יההשתה הערכ יכן כשאר ההנהנית
לי תלתיריס ל 1פיס ילרככו ע י שא מרי עליי אכל ימין אל התיעילזכשיזרתן שיהיה ערב
טכאשר היי הולכים החכתיסתהישנה איש יהיה!כשתיתן שיהיה כלתי ערכ יהיה א)
לעירי כחגים יכמיעמס הי! נשארים ממד ׳כייןאלהערכעלררךתכתתהרכיא כתי
לפטואלףותאתיסתלתידים• יכיתייה׳! שתלשה תאית׳ למאכל!׳עירה כתזינית ה
באמסתכת• גמלים יניליאניס נימי! פירש המתיכליתהערכיתשנפשהאלס מתא׳ה
את פרקי אפיקרס שכב היה ביתי אתשיריש להם וכן אס תתעירר עליי מרה שתורה
יאסתר יתלר ספרים רמס כרפי אה וככל יסירה כשמיעתהננינ׳ יכמינ׳ זמר יכטייל
החכמיתההס נשתלם רטט הקרי ש זה קבן הנניתיכניטס הנאיס יהכרתהנירי היפית
כל השמ׳ע׳תיאסף כל ההלכות יכל הרינין זכיינאכהסממהשירתינ הנפש ייסיר תלי
יכל הניאיריסיהפירישיסודנר׳ החכמים המרה השתיר ממני יהכינה ככל זה שיכריא
שכתגי כל אתי לענת! ממה ששמע וממה אתגיפייתכלי הכינה כבייאי מפי לקנית
שסכי ותתהשלתמכי יין שככל מ י ימי חכתה יכן כשיתעסקלרניתממין יהיה ת
מימי הזקט!הנטא׳ ואנשי ננסתהווולה תכלית מנתי נקבינ! שיזניאהי נייעלות
)חכתי
ושימטאהי

דקדמת הרמבט
ישיתגיאהי לתיש׳ נגש)להמשייתציאיעי ע י
שישיג)ידעתהש׳ תה שאפשר לרעלט)על
זה הדרך יש לתלאכת הרשאה מגיא גמל
מאדכתעליעיכיריעעהשייכהגיעאל ה
ההגלח האתעיייהיה למידה ׳כקשת עבירה
מן העגדיעהגריליעולא עהיה אז כאריגה
)כננרי כ׳ כה גשער פעליעיגי יישיני פעל)'
אנישייתתכיאיתאל המעליע האמעייע כי
האדם כשיכא ׳•אכל מזין ערב על החיך שינ
הריתשנפש הארס תעאיה לי יהיא מזיק
לארס יאפש שיהיה סכה לחל׳ קשה אי לתית
פעאים זה יהכהמה אגלי שיין יאין זה פעל
הארס מאשר היא ארס כעל שכלאי! נס היא
פעל ארס מאש היא כעל ח׳ נמשל נכהמיע
נרמז יאמנס יהי פעל האניש׳ כשיאכל
המיעיל לכל יפעמים יניח הערכ ייאכל ה
הנמאס כפי כקשת המיעיל יזה הפעל לפי
הדעעיכזה נכלל האד כפעיליעיי תזילעי
<כן כשיכעילכשיעאי' מכלעי ש׳:מיר הנזין
זהעיעלעישלי זה הפעל מאשר היא כענ
ת׳ לא תאשר היא ארס ואפש שעה׳ הנהנתי
כלה לפי המיעיל כמי שזכרני אלא שישים
עי־ליעכריאיע גיפי ישליתעי תהתיליי לכר
)אין זה חשיד כ׳ כמי שכח זה הנאעהלריאי'
כחי זה האחר הנאע המאכל אי הנאע ה
המשגליכלסאין עכליעאמעיע לפעילימ
אכל הנכין שישים עכליעכלמה כ יתעסק
ככריאיתגיפי יהתשך תגיאית על השלמית
כרי שישאלו כלי כתיתהנפש אשר הס אכרי
הניף שלמיס ׳תתעסק נפשי תכלי מיגע
במעליתההדיתיכמעל)תהשכלי)ת)כן כל
מה שיל מריה׳ מן התכמיתומ; הדעית תה
שהיא מהן דרךלעכליתההיא )אףעלפי
שישתדל כתה שאין בי דין ידלריסימה שאין
תעלת לי כתגלית ההיא כשאלת התשכין
ישפי התדישיס יהתתביליתילהרבי תשאלית
אל
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!חכמי המשנה על זתנ< • <לפי6ראה e
שהמלמדים הה תתמעסין >הילכיןיאזלת
יל החכמה יהקכלה יהמ הגריתמתחדשית
>כא<ת ימלכית הרשעה פישטת כעילם
)מתנכרת<תרל על מאל יערה שכעלכה ־
אין פיכה פה מעיך שעמל מיכיס יממ״ם
שהייגיזריס כיל מס לכטלס מלנרי הגרה
יראה את ישראל נפיכיסעל ההרים יהילכ־ם
לקניית האיגית• לכן מפני זה קראוקכן
נעלי ש מעה שהיי כימיי ונאספי שמה כל
החכמים יהיה כל אחי אימר שיאעיט כפי
מה ש־כל יחבר ספר המשנה כפירי המגית
כפי מה שק כלי מסיני כיי שיהיה החכיי
ההיא כיר כל איש ישראל יילתייהי כמהייז
ילאישנח יעשה הסר היישנה ההיא כשנת
שלשתאלפיס יתת קלס ליכירתהעילס שהיא
היתהשנתאלף )ארכעהאיתיתשעיסשנה
למען התירה • ישנת תק לששרית • ישנת
קי למיינן כיעשני י יכלל כחיכיר ההיא
פיריש כל המכיע הכעיכיע כעירה מהם
קכליעמקיכלי מפיהשהרכיני)הס הדינים
שנאמ להם הלכה למשה מסיג׳)אין עליהם
ראיה מהכעיכי זמהס שיש להם רמז ככעיכ
)הספירישיס מקיכליס מפי משה )איכשר
להיגיאס מן הכעיכיס כדרך סכרא)ככל זה
אין מחליקעכלל ימהס דיטס שהיגיאי על
דרך השכרה כפי השישים העיר״ס)כפלי
כהס מחליקע)נפסק הדין כהס על פ׳ הרינ
ימהסעקניעימריעשגגזריככלדיר )ליר
לע^תסתלתירה כמי שניה יתג ישמרעם
אעמשמרעייפיחש כקכלהעשי משתרינ
למשמרעיימהסרינ׳ )עקנ)'שנעש)כדרן
הסמכה כדכריס הנהיג׳ כין כני ארס שאין
כהס עיספ' מגיה ילא גרעין)קראים עקני'
ימגהניסיכללכלזה כתכייז כששה סדרים
שיש נהם ששים)אחת מסכעי)אתריתיניח
היה
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היהכלימייהיא זניתייט לימי המשנה אל הנישה)משיכת המשקלים ׳התה fan
נאל< יהיה המנה להיי השכל והרגל המו
נרכיסמפיתכימ׳
הו׳ לין נזה  wכן שנים עשי לירית השכלי כייכי תתיעיג ע י שיגיעל) לאמש
מחכמי המשנ מאגטיגגיסמר קני( יריעת ההקש המעיט מזיליט)יהיה
אחר ליד י ינשיא אתר נשיא ער דכי' היןייש לזיזה ייך שיגיעכה ליייעאתתתתגיאזתז
שכתגאיתהעלספר• עסהייתשהרתכם יתגין זכן כייכי האי כלס אי :גייך שילב'
כפתיחת פייהתשנה סריס כאיפן אתר • אלא כמה שיכא לנפשי מ יטעלת אי יחזה
יחכמיס אתרים סלריס גס כן כאיפני אחרי היזק מגיש אי כהכמה אי כמעלה א׳ כשכת
מתתלפיה כי הכה היכ עשה כתי ת גז מטי מעלה משלה אי לגט' גניתמגיגה כי קללת
בפי מה שהגיעי לקכל זה ימה ילא חשש בעלי החסייני' יזכיסלגני' אס יהיה הכינה
לסדר הנשיאים יהיא גם כן סדר ישר יכריא מלהסיסאנלגטאיסעי שיתיסקי מהש
א)לס) .תדכרי הפרק הראשין תהמסכתא )לא ׳עשי כמעשיהם היא יכימהי״כ <ה)א
הזאת לקח) כת) שיתכאר כפימש)) :אט מעלה הלא תיאה אמי) ׳תכין כמעשה
הגעתי לפניך סיר הנשיאים <השתלשל)תס אין מגייס אשי ישכתס כה לא תעש) זנו'
כיי שתרעכיכרין כלאתי תהתנאיס כאי )ספיר הסמת״יכל מה שכא כמקי' מסשר
זהיייהיה׳ יאחרישתתיכייי היךיש גנית כעלי תשרינית יזכרם לגגאי <שכמ
נתשכיגכ מחכמי המשכה כי נתמנה יאש הסיכיס)הנילתאין המנה מ רק מה שזכי
•שינה י חנינא כן חתא)היי תכי י שני כני לך עי שימשכי כני ארס אנל הדרכ׳ הטיכי'
יניני הקמש רני שמעין ירנן גמל״ 1יגס כן האלה ייתיתקי מירכי המגי' ההם יכשישי'
א)שעיא ירכי ח״א כ׳ כן כיה ר בשעת מי ־ט הארס כינתי אל זה העני[ יכסל מפעלית׳!
שיהיה רכיחניגא ראש ישתה)רגנשיא כ» )יחסר מאיכ׳ מ׳ שימין אל זה העניין לא
שליט יהיה נשיא כי תתיל היה הנשיאית יתתיררלפתח המתלים טהכ אז לעש<ת
לאיש ממשפחת טי)מאיתי מל היה רני יקיתזהכככנייי הנאים אה לא ימין כזה
אליעזר הקפד ירט ח״א יבל קפיא ולי־)יי להרחיב נפש) כיי שתבריא)ירחיק מהנה
אפס יאכיהלשמיאלירב שהיה בן אתיז של תליה עד שתהיה כהירה זכה לקבל התכה!'
יכי ח״א • יאלה כלס אף על פי שמנאיס )ה)אאמרזל רירה נאה )אשה נאה )תעה
מכללקכתיהתלתיי• אכל הס ?נאים ילפי מינעת לתלמידי חכמים ני הנפש תלאה
שרטט הקדיש לתייר שכלי ינימ!,חכתת) 1ממייהמת»ה כהתמדת עיין היבריס
ה׳) לפני) הדברי כמרים כאי דכריי כמשנה כתי שילאה הניף כעשיתי המלאכי הככלל
נקטר גדיל ער ששאר החבמילא ה׳) מכיט' עישיטתזיגכש יאז ישיג למזגי השיה כן
איתםעל השלימית׳ )לפיכך ראה ר'ח״א נייךהנפשגכלהתעכק כמניחתהחישיס
תלמימ לחבר התיספתלכא עג״ט המשגה נעיין לפתגחיס ילעכיניס הגאים עד שיסיר
ירכ תכרספיא)ספרי ייני אישעיא ידני מתנה הלאיתכתי שאהרי כ׳ היי חלשי דכנן
שמעין חבט הכריתיתיכן ע* א־ ריס כמי מגיסיהי היי אתי׳ תלי יכריתיתא)׳תשב
שאמח ר פליט אתא יאית׳ מתטתא בידיה שעל זה הגר לא ׳היי אלי רעית ילא תעשה
אנללא הי׳ הנייתיתההס נגחית הלשין הגל רינה לימד עש״תהפתחיס יהגייריס
י א  i 4נכניטס
ינתיקין

v
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ככניטס יבכליס וכגרי' ורע שזאת המדרגה יביתיקין העניניס כערך מה אנל 1W
היא תררגה עלמנה תאר ותמורה לא ׳שיניה המשנה • ילכן היה עקר הדת התכיי
;!א מעש ואחר הרגל גדול וכשיזדמן תניאת המקירש ההיא שחבר רניט יקדיש ולבא
ל
כארס שזה עניני אטאימר שהיא למסה הן אתרייכלסשתימגתתשיהשתדלזיש
כנטאיירנהליתרשישמשכתיתנפשי כלס להתגינןילקקיר ני ולפרש דנרי המשנה
וישים תכליתה יריעתהשיתלכדיוא יעשה נכל דיר ידיר ירני מחנן מנר המלמיל
מעשה קשן אי ,חל ילא ירכר דכר אלא הירישלמי  pfoישראל נה״שה סדריס י כי
שהפעל ההיא אי הרכר ההיא תכיא לתעלה לא נמכא מלמיד לסדר שהחת • יהיה זה
אי לתה שמכיא אלתעלה יהיא יתשכ ייסתכל אהרחרקהכייככקריכשלשמאזיזשנה י ק
ככלפעלותגיעהזיראאס ׳ביאאלהתכלית עשי רכינ ירכ אשי אחריט' מחכמי התלמזל
ההייאילאיכיאיזהיאשרכקשתתני יתכר' שכככל שקכן רכ אשי איורי כן מאה שכה
שנכיין אליי כאמר; יאהכתהתה אלהיך ככל שהיי ארבע האיתשנה אחרי חרב[ בית שט
לנכךיככל נפשך יככלמאדך רנה לית ככל דכר׳ כל הגאיה אמרי יניני הקדיש יעשה
חלק־ נפשך שתעשה כל תלק ממנה תכלית חטר התלמוד לכרש תתהתשנ כמי שיכיני
אחת והוא לאהבה את השי יככי הזהיר הקדיש קש כל דבי׳ הקיימים אליי ממשה
הגכיאעהעלזהגסכן יאמר ככל דרכיך על זמנו ילין עשה תלמיד יכ אשי כ׳ אס
לעהי יעיר* חכמיס ואמין אפיני ליכי כשלשיס ותתשה מסכתיתכלכל כמי שכיאל
עבירה רכה לימר שתש׳ לפעל ההיא תכלית כל זה כשליתית נדולהרמבם בפתיחת פי'
והיאהאתתאףעלפישישבי לכי ענייה התשנה ואין צורן להביא ככאןזכח ן טרי'
מגד אתי זככר כללי התכת׳ עליהס השליש האתיראיס ורבנן סבוראי יהגאוטס לעי
»ה הענין כלי גקגרה בתליתמיעעז תייית שאינסתעניטטכיאין הכונה פה כ׳ אס
על זה הענין היראה שלתה תאד עי שייתה לזכור סדר הקכלה ושתות מכתי המשנה
כשתגתן קגר המל! איך ספרי העט׳ הגדיל זזתטה להייתי תפתנדול ככיאור המסכת
הזאת:
יהעגיס כלי אשר תברי כי תנורים ילא
השליתיהיתיעשנאת ככת אלה׳ כלא ספק והיוצא מכל זה שתיהישע יעל יכינו
והיא אמרס כניאתית וכל תעשיך יי יו לשה
הקדיש תיזכר המשנה המ ל'
שמיס זזהי העגין אשר כארניהי גוה הפרק כתית זו אחר זי בתסירת הקבלה ילמנל
יזה שעיר תה שיאיניהו יאיי ל!ניי הנה התרה האלהיתשהס הזקטס והנביא׳ יאכשי
לפי זאתההקרתה:
כנסתהנדילה יתכתיהתשנה י ושהיי ככל
 3ף ק ן^עןי נהפרש אשר כין החסד אחתההכתיתהאלה ? חחתאי ׳'כ תקכלי'
י
תעילהיכין הכיכשאת כאלי ראתה החכתה האלהיתלהכיאס תמיל
ערי יהמישל כנפשי אמריהפליסיפיש ש בזה התנין למספר שבסי ישראל כי הס המ
שהמישל כנפשי אע פ שעיש המעשי השיט' הראשיסיהתלתדיסאיתס׳ יתדעיתשכיל
יהחשיכיהיאעישהאיתםיהיא תתאיה אל שהקכה ניפה ומכיס עד סיף כל הלי רות•
הפעליתהרעו ונכסף אליהם ייככש אתינמ ראה שהיה דרך הנליתרכ וארוך מאד •
יייזליק עליי נפעליתיי אל מה שיעיריהי אליו וה < הלותתהולכיס ומתללילים להמתין
כתיתיו
מריחקיס
,,

,
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זןמחקיסמןהמביעיהמקייהיאשין משה כמיט) )יגאייט יתגיניגנפשי <יעש' few
איינני)שכלאשרהממתךתקיםהממרייס יה)א מנטעי בעשית).נ»ק אבלהחסד ה)א
בחכמתם י)לכן התכימה ההשגחה האלהייג נתשןלפעליט אחי מה שיגעירה) יגא)יע
לההג־א מזמן למן איס גייל יייה כגי יתגיניט )יעשה הסיטי יה<א מתא)' )נכסף
להאיי למטיגהכאי אחיי) כאלי ה ה המשן אליהם <כהשכמה ת; הפליסיפיס שהחסד
הזק ירן איין השיך האי)׳יניא׳ בי מ מיני תשיכ )׳יתד שלם כנפשי תן המ)של
מתוזיסליגחיס גטיג)איריס נר)&י' להאיר כנפש) אכל אתמ אפשי שיהיה הת<של
ללכת .יימס ילילה־ ביהגהאח-ייהישע ננפ* כת סד נענינ׳ רכיס)תעליט למטה
י5ק שנה כא אליהז היגשכ׳ גדיל כיגירה <נר ממט כהכרה להמיט היגא)ה לפעל היע
מאייכיטיה )מקנא עניס על שמירתה י )אף על פי שאיט ע)ש אייג תפני שתשיקתן
יאתרי אליהי יגשנה כא עזראהסיפי שהאיר לרע היא תג<נה רעה כנפש)ככר אמי
לכלעמ׳כלמייהיגירהיהכניגה י )אתרי) שלמה עלי) השל) כתל נזה אמר נפש רשע
בתמשמאייגיעשרשנה בא רטט הקדיש איתהירע)אמר כשמחת .החסד כתעשה
הטיט)הכטעי מי שאיני נייק כעשייגם
שהאיר לכט הטלה ישם תתשכיהה לאיר •
יכתז שאליה׳ נתרמה למרעה כגר מה זההמאמ שמחה לנייקעשימשפט)תתינה
מהדת) בעניינטא־טחיי) ׳קנאתי לאליה׳) לפעל׳ אין זה׳ הניאה מיניי הנכיאיינאיינ
ככה עזרא הסיפר נתרמה ג כ למ שה רביני למה שזכריה׳ הפליס)פיס)כאשי חיןרט
בהרכה מהדמיייס כי היא היה מזרע ל)י ככרי החכמים כזה העטן נהנא להם ש
כדה) היה ראש המלמדים לכט דירי ילכאי' שהתיגאיהלעביריייהנכסףאליה מתךחשיב
)ימר שלם מאשר לא ינגאיה אליהס )לא
אחרי) כהי שהיה מרעה לכלליתה^יתה •
משה כתג את סכר היגירה כטח נביאי׳ ׳נטעי כהנחתה עי שאמר׳ שכל אשר יהיה
עלי'[ יספר כה ימי הליריתהראשיניס כאלי האלם התר תשיג )מתרשלס תהיה יילגל
היה תעוגיק תספר התכמ האלהייגהעליינה יגשיקיט לעכירייגיהגטערי בהנחתם י<תר
שהיא ריחי)רטט < • ׳עזרא גם כן כתג גי׳ל יהטא< כזה יכריס)אתרי כל הגמל
ספררכרי הימים כריח'הקרש מארס שיג תתכר׳ •גרי גדיל ממגי)לא ליס זה על
אני ש עי ימיי ׳העתיק מספ ת! ר משה השה שאמר׳ ששכר המי של כנפשי גליל לפי ריב
מסי לישראלהמלא יהתסי איתי׳ ת קטנייג גער׳ כמשלי כנפשי יאמר׳ לפי' געיא אטא
זגייליתפרשייתכתיתיתיסתיתית• )כתי יי<מר תזה שהם ג» להייעהאיס מיגאיה
שאמיי יש אס לייקיא)ישאם לתסיל)עזרא לעטי) עי שהזהיחה) תליתי שאט כטכע׳
לא איגאיה לזאת .העכירה)אף על פ׳ שלא
גס כן למד לישראל הגקייזת הטעתיה •
»סיפי הפסיקים שבזה ה״שירסיהגילכתכל יגאסרנה המירה זהיא אמרם רכן שמעין
שטשיטעית׳ משההזכיתלישיאל על כן גמליאל אימר לא יאמר אדם אי אפש׳
ננייג מרין)עזרא גס כן היבית לעס על לאכיל כשר כחלכ א׳ אכש׳ ללכיש שעטגז א•
הנשי הגכיייתשנשאי• תשההיטחלישראל אפשילכאעל העריה אלא אפשיימה אעשה
עלשתייתהשכת כתן יטה עלה פעמיס )אני שכשתיסגזרעלילפ׳ המיכן מפשיט׳
י ט ת ׳ גהרגאתהמתלל• יעזרא גס כן שני כמאמרי כתחליגהמתשכהקסיתרין
זה
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והאתזהיאין העטן כן אכל שניהם אתת היכיתאתישראלהיכתהרנהעלחליל השל
ואין תתל<קת כיניהס כלל <ה)א שהרעזת כמז שנזכר כספרז • משה לא זכה לכטש
אשרהןאנלהפליסיפיס רעיתאשר אתרי אתהאקאשרעתל כה כהכיאז את העש
שתישלאיתאייאליה ׳)תרתשיכתןהמתאיה לרשתאיתה• יעזראלאזכהגסקלכנית
אליהם )יכטש ינרי מהן הס דעטטס שימת.יח שלש אשר כא זהכיא אתהעם עליי
המפירסתיס אכל כלכט ארס שהן רעית יננאהגחמיהקחכליה משהרניטנאי
כשפיכיתרתי' יגנכה יגזלה)אינאה )להזיק אחריי כתהזקטם)אתריהם כת הנכיאיס
לתישלאהרעליילגמיייעלתסיכלי ילכזי' כך נא) אתרי עזר כינאנשי כגסתהגרילה•
אכ יאס יכייגא כאלי יהן המטת שאתרי יכתחכמיהמשנה׳ מריעה נשאר מזיע!
עליהם תכתים שאלו לא נכתגו ראויפ הם פנחס כ; אלעזר כ; אהרן אתיו)הא־יךיתיס
ליכתכ ייקראו אותה קנתתכתיס כראשיט' כל ימי הזקנים ער הנכיאיס זעזרא גס כן
אשר חל׳ תל׳ התדכייס תכיתהשכלייתיאין נשאיאתייישתעיןהגליק שהיה כן ישיע
ספק שהנפש אשר תכסיף לדכר תהס שהיה כני של ׳הינדק הכהן אחיי ש! עזרא •
ותשתיקק אליי שהיא חסרה ישהנפש התשיכה והגיע עד סיף אנשיככסיהנדילה יהתחלת
לא תתאיה לרכר מאלי הרעית כלל ילא תכתי התשנה י )כנרניכל לזייר על דרך
תיטער נהמנעה מהס אכל דכריס שאמרי כחיתשמשהרכיטהיה תלמידי של הקכה
עליהס תכמיס שהכיכש ׳טי מהם היא ייתר נריךיתכירך שה<אנר העולה יאמת נתז
תשיג יגמול! יתר גדיל הס התירי השתעיית שאמר כאורך נראה איר• זעזרא נס כן היה
וזה אתת שאלמלא התירה לא היי רעיתכלל רכיכריךכן נריה שנס נזה ניגדתה אלה
ותפני זה אתרי שגריך הארס שינית גפשז כשתיףהשם וכתושאחריהזקגיימנניאס
איהכת איתן ילא יהיה ל) ימנע מהן רק הקי' השם אתעזרא להתזיק את כדק יגורת.
התירה יכחיןחכתתה עה כמה שהמשילי האלהיס ילאתכה ־ ככה אנשי כנסתהניילה
שהס לא אמריאליאתר ארס איאפשילהריג יסיףהכמ׳המשנה הקים ה:ס אתרכיני
הנפש א• אפש׳ לגניכ א׳ אכשי לנזכ אלא הקיישלתזקאתכרקקכלתהתירה שנעל
אפשי ימה אעשה יאכ׳ שבשמים נזר עלי פה כתסמריתנסיעיס• הנה היי אס כן שני
אבלהטאי דכרי שמעיים כלס כשר בחלכ השלמים האלה עזרא כרות ורכיני הקדיש
ילכישת שעשנו יערייתיאליהמגיתיכ־ינא נדור! תשרת׳ משה תכתורת)תלמידת אתל
נהם הם אשר יךאס השם יתכר״ חקתי כתירה שככתכ שכתכה והכינה 1גה תקרה־
אמרי רז להקים שחקקתי לך אין לך רשית והאתר התורה שנעל פה ־ )כזה נכלל תה
להרהר בהן יאימיתהעילס משיכין עליהם שרטתי לנאיי כהקדמה הלאשינה הזאת:
)השטן מקטרג כהס כגין פרה אייתה ההקדשה השטתככיאיר הכינה הראשיג'
ישעיר המשתלח יכו ואשר קראי איתס
הכיללתכתסכתאהזאת:
הסכימי המפרשים כלס המת
האתרוגים שכליית יקראי מטת כפי תה כני
שכאריהתכמיס הנה התגאר לך מגל זה
התכליתהטלל ניאתהתסכתא
שאמרנ! איזי מן העכירית היה תי שלא ללעת ימסד השכל נדק)משפט )מישרים •
׳שיטקק אליהם מתר חש!כ מן היישיטקק יל ללתל לנט אדס התמת האיטשמת
אליה ס
המש׳נתית
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דקדמת הרמבמ
אליהם ייכנש יצרי מהןיאתי מהן יהיה
העניןנז נהפך יזה תליש נפלא נהעמיי
שני המאמייס ילשינס מידה עצאמתתמה
שנאיגי יככר נשלתה כינת ,זה הפרק:

•המשינתייאשי יעשה איממ האלס נהגהגת
ענתייהנהגתניתי יהגהגתתייניטיעתי
שהם שלשתתיגי ההגהגאשי תכללס חכתי׳נ
התיית ׳ניאזיהמי׳תהפתיתיתהמניני'
שיתרתקהאיסמהסלפיששלימית המלית פרק שביעי בתתינהזענינההרכה
יתנאניזלרשי'ינאניי
היא ייך ימסילה ישיה לעלית לשלתית
המעלות השכלי׳ת כמאמי יאש התכמיס ייש מתני נתלמיי שיש מן הנניאים מי
שתע ענה יקכל תיסי לתען תחכס כ שיראה השי תאתרי מתיגיתינית ימהס מי
נאיזריתן ־ יהתעלית השכליית זס סילס שיראתי מאתרי מיזיני' מיעסיתלפיקינת'
לעלית ילראיתאת פני האיין יי' צכאית אל השי ילפ׳ תעלינה כנניאה עלשאמלי
ילהשיגמעלתי ילדכקה כ׳ נהי שאת תיני מרעה ראה השי מאתר תתינה אתתנהירה
נתעלתהתכתיאם תכקשנ ככסף יכ תטמיגי' כלימ מזהיר יהיא אמד הסתגל נאספקלרי'
תתפשנה י אז תכין ייאתיי ייעתאלתיס המאירה הגעשת תניף המזהיר כשהם
תתגא׳ זהיהתיסכסתכלהתכמיס׳ אכל יכזכיכיתכתי שהתכאר כסיף כליס זהכינה
השתיגועלו כזתליעיתתתתלפיתמהה נזה הענק תה שאיתר לך יהיא שאנתנז
חשכו שהיי התיסייס האלה סכייתירכייש נאינינפרקהשנישהתעליתתהן שכליית
מישגיסמפאתהתקייה יהעיין גאל הירך זתהן תעליתהתריתיק הפתתייתשכליית
הזה נסה הרכהיתכסילכן הקרי כפיריש כסכל׳ת יתעיס ההכנה יריתק המגינה
המסכתא הזאתשמינה פרקי'מסכע הנפש יתהן פחתייתהתייתכריכ המאית ׳הגאיה
יכתיתיה זיכריס תתכתתהסכעיהאלהית• יהריגז יהכעס יהעזייג יאהכיג המתי(
יגס אני יאית׳ תכתים תכני עתני מזממי יהדימה להן יהן רכייג מאי יככר זכרגי
זה שכאי לפרש ההסכתא הזאת ישמי ה הסיר כידיעתכפרק הרגיעי יאלי הפחיגיז'
השת-ליתסלהסכיםהמיסרי אשר כאיכה כלה הה תתינית התכייליתכין האי ס יכין
עםדכר׳ ארססי כספר המיית׳ זעם הש י מאה הנכיא מכאר זה כ׳ אס עיניתיכ
לכרי אפלשין כספר הנהגתהמיינה־ ייש היי מכיילים כיניכה לכין אלהינס יאמר
מהם שתשני הייתהמאמריס יהתיסרייהאלה שעיניתיהס יהסאלי הרעייגכמי שזכרני
לקותיס תיכר׳ שלמה יהרגר׳ דיי אכיי עה הסהמתיצייגהמכרילי נינינ׳ יכיני ׳יגכרך
ישתי השתיליתה להכיא על כל מא ת ומאמי ידעשכל נכיא לא יתגכא אלא אמי שיכי׳ לי
פסיקיתיכרי ספיהתהליסיתיכי׳ שלתה כלהמעליתהשכלייתיריכמעליתהתיית
כספר תשלי יספ קהלת׳ יתאתיי חול יהתזקייג שכהן יהיא אמרם אין הנכיאה
אחרים מסכיתיסלהס• יתזהככתהיי שירה אלא על חכסגכיר יעשיר תכס היא
הקדיש רכיני יינה ירכי יצחקישראלכפירישם הכילל התעלי השכלי׳ כלא ספק יעשיר היא
לזאתהתסכתא• וגס החכם דכי מתתיא המעלי המדיתרל ההסיגפקייג מפגי שהם
היצהיי זה י י ס יאחריהס כפיהם ירכי סלה קיראיס המסתפק עשיר ׳היא אמרסכנלל
יזהכאתתייךגאית׳ גהיתכס כנתיתתי העשיר אתה! עשי השתת נתלקו רל שיספיק
.לפ־משהתשגה׳ כתגשנכתגה המסכתא ל; נמה שהמציא ל׳ זמ» ילא ייאגלתה שלא
המציא
הזאת.
י
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דקדמת דון יצחק אברבנא׳ן
הזאעאיןרי מסכעסכהלר׳ לפי שלה ככל£
המיסריסיהלמידיסהראו״ןלסנהדרק »
זלשיפטיס)לכל מלהיט ישראל • !לכן היתה
העחלעהמסכעה״ ירכי נין כדין)העמית
עלמיריס הרכה <עש< סייג ליטרה • <ג<ה
על המשפיישלא יהה כעייכי היייגייושייקז
לחקויאעהערי!שארהמחעהמשיכחוינ

המציא לו וכן גמר גס ק היא למעלייג
המרו רל שינהיג כחיעיי כפי היעע!העצה
כמי שכארני כפרק ה והוא אהיס איזהו
גביר הכיכשאע יצרי יאיני מעכא׳ הנכיא
שיה׳! אצלי כל מעליע המדוע עד שלא
•פחעהופחייטעששלמהנכיא העד עלה
הכעיכ גננעון נראה ה' אל שלמה ו מניט ל!
שהסרא)׳) כייסוילמגהיגיהצמי«1פטמ
פחיעיעמריעיהיא ריכ העאיה ככאיר
שרא)׳ שיה׳! מיכעריס ככל המעלומ)שלק
בהרכיע נשים יזה מפעליע עט;ע ריב
כאה אחריה מסכיהורמעלכאר שגיאועיהס
העאיה יאמר מכיאר הלא על כל אלה חטא
כ׳ כל מה שיש כ< שנע נשי 1י 0א• איפ*
שלמהיכןדירעהנכיא אמראלה׳ ישראל
שלא יטעה)יחטא•)הניאה אלי נ י נ י הז?
לי דגר גירישיאל׳״נאט אייט כעל אכזרי)'
היא שהמנה היאשינהכהסכעהזאעהיא
)אף על פי שלא שמש כה כי אם כמי ׳כהריג'
לכאר כמי שאמת יישר המריע המ*כחיע
הטפרים יהיה רחמן לישראל אכל כ א כבא)'
הכריטעלהעקיכ אליהה לה לכר השיפטים
בדכרי הימים שהש י לא הרשהי לכנ ע כיע
)הסנהרריסכיאהנס כן כל איש מישראל
המקיש׳לאהיהראייכעיגיילזה לייכמה
כעל ערה ילכאר נה כן המריע המגונזע
שהרנאמר אעה לא עינה הכיע !שמי כי
שראוי להעיחק מהס ילנן נסמכה אחרי
רמים רכים שפכעלפנ׳ ימכאני באליהי ז ל
מסכעעו כי אחרי שהזהיר כאיעה יסכעא
מרע הימני יאף על פי ששמש כה כמפר׳'
על מיני עז איפניה ימשמשיה המרחיקים
)עליהם היה מעה אמח חכמיה שהשי ליףו
אעהאדס כאמינועיו ודעיעיז משלימ׳עז
)אמר ל׳ שאין ראי• למשיל בבני ארס ׳להיוע
האהע׳ זכר! אחריה מסנעאביע להזהירם
להם לכהן מי שיש לי קנאה כמי שיש לי בי
על המד! הפחייט שירחיק! האיימההעלה
ימיעם וכן מצאני כשמיאל שפחי משאיל
והשל ׳מיעכמדיעילכן כאי שעי המסכעןע
וכיעקכ שפחי מעשי אלי המריע יכייצא
האלירינהליהרמסכעעז ומסנעאכיע
בהן הם מהיציע השם ׳תגיךיעס הנכיאיס
בסדר ׳שיעיע לפי שהעשיעה 1השלמ!ע
עליהסהשלי ימי שישלישעימל׳עאי שלש
הנפשי״ושגכאמיניעהאהעייע יכמדיע
בלעי ממינעיעכמי שבארני בפרק הרביעי
המשיכחועאמנס המוסרים שנזכדי נזאע
ניימי בי שראה השי מאחי שעי מחיגיע א!
המסכעאאינסמישנ׳ ומכא׳ משקול הדעע
שלשילאעיחיקהייע חסיין קכע המריע
והסברא בלבד כמיסר׳ הפליסיפ׳' ירכריהס
הממעט) במירנעהנביאה שאנחנו מצאט
גחכמעהמדיעאכל הס דברים נלקחים
קגע פחיעיעהמייע ׳מנעי הנביא לגמיי
מדברי העירה ימניעיה• ומאמרי הנכיאיס
ככעס אמי) כל הכיעס אס גביא היא
החכמים האלה• אמת מאמרים יפי המליכה
נטאעי מסעלק ממני יהביאי יאיה מאלישע
!ערבים לשומעיהם נלקחים ינלמיי׳מענין
אשר נסעלקה ממט הנכיאה כאשי כעס
המגיע ודכרי העירה <הנטאיס • ולק
ע י שהסיר כעסי והיא אמת<^*1קחי לי
נקיאע מסנמאמע להי!עם יכרי למ!ד•
מנגן!האנח'והדאגה של יעקב אניני עלמ
מהקיישיס
השלים

חקדמת הימבס

זזקדמתדון<*חקאבובנא$
*)הקמשיסההמהלתלמימהס כאכ אינכן
»רגה• זעסזהיגיכללהשיכאלהשיאל מה
היה מררגיגהתיסריס אשר זגמ גמסכיגא
הזאיגהאם היי כפי השכל האינ׳שי הפשיע
<הסכ אהישיהכירןהפיליס)פיסשכתג)
•נתכתיגהממיגאזאסהת יכייכ יגייייס
יחיייכי עלכלאשר כשס ישראל יכנה לשמיר
גלעשייגא׳יגסכיעריכריהיגייה יהקכלה
•נאה המ רכר׳ סכרא פשיסה ימק רא פ
פילימפ״יגיקשהלמה סמן איתס תסדר
המשנה לקכליג השלמיס האלה כאלי הם
יכריםקכלי איש מפי איש עד משה מסיני׳
י<אס המ דכריס תןרייס יתגייגאלהתיגלתה
אסכןלאנמנינמניןהמנייג• )למה לא
קראים תשפשייאי תטיגאי יגקנייג יסייג׳ •
גקראזסתיסריסימיליראגייג )כנר שאלת.
•אני השאלה הזאיג אכלעשיכיגה מכיאריג
ממה שזכריג׳ שהמאמר׳ האלה אינ  tתרעיי'
גתכתיגהתייינכפיהשכל הפשיט כיכרי
הפיליסיפ׳ ׳אינס נס כן המנייגתתקיכלייג
מסיני כפי מה שהס)לכן לא נתני נמגינס
זאינס יגקנ׳יטסייגי שעשי אכל הס מיסליס
נאמליס כיפי׳ התלינה נלקמיס ינלמריס
מדנריהיגירהיהנכיאיס• ילקנסמכיאל
מקגליהיגירהתפטשהיגיאי ילממ אייגס
ממכה ־ )מאשר הס נעלי יגירה)גדילים
גתכמיגהטכמרכריהס לא כירן תכתיג
)מפגיזה
הממיגייזקייתס הש;לייג
אש־גרל אני נפי כל מאמר)מאמר מהם
לכאר תאי זה פסיק תן היגירה היגיאי אייגי
ביהיאהשרשהאתיגיכרכריהס• זעם זה
לא אתזל מהניא ראיייגאתרייג מהנכיאים
והכתזכיס זדכרי תז ל ע!ר תשיכ תראה
שכלל התכתיס אשר פירשיהתסכמא הזאינ
לא נתג׳ קשזר יטעם כלל אל סתיניינ ה
התא תריס זה לזה • )לא י׳ וה י אכל גם
נתאעל
,

השל<סכלימ• התאכלי על מסף נסתלקה
ממט מת הקיש עי שנתגשרכת״)'אמי
זעתי מת ׳עיןג אטהסיאתיהתתיגם <שתג
מת גביאה עג •עקב אטה׳{׳לשי ן התכמיס
אין הגטאה שירה לא מיגיך עגלייג)לא
מת! ן עגטיגאלא תת! ן שמחה)כאשר ימנ
משה רטט עה שלא גשאר ל< תתיגת שלא
הסיר א)יגה)כי גשלמ< ט תעל)יג הממינ
כלס יהתעלייגהשכלתיגכלס כקש להשיג
מהייג השי על אתיגיג מגיאייגי אתר שלא
גשאר לי תיגע יאמר הראגיגאאיג ככירן
זהיייעיהשס יתג שאי אכש לי זה כהייימ
שכל גתכא כתימי יל תאשי היא איס יהזא
אתרי כ׳ לא ׳יאט האיס יתי הגה לא גשאל
לי כיני יכין השי-יג הכירא ית 0על אתתוג
תגיאיתי אלא מהינה אתיג כהירה יהיא
השכלהאניש׳ שאיני נכרל ינהל אליי ייגתסל
כמיג לי מן השכל ההשגה אתר ששאל׳ ׳ייגר
ממה שהיה אגלי קידם שאלת.׳ יהיייעז
שהתגלית .ההיא א׳ אפשר לי מכני שהיא
געל גשס יכנה אתתרג ההשגה כיא׳ יג
פנים כ׳ הארס כשיראה פני חגרי תהיה לז
אז גנפשי גירת! עי שלא ׳יגעיכלי עס
זילתי אפילי כשעה שאיני ליאה איתן אן
כשיראה אמיריי אף על פי שהית מכיר)
כראיה ההיא פעמיס ׳סיפק עליי ייתערכ
לי עס זילתי כן השגיגי ייג על האמיג היא
שיגהיה לארס אמתרג מניאייג! כנכס מה
שלא ׳שמיגף כמכיאייג ההיא זיליג׳ הן
הנתנאי על שימלא כנפשי מגיאיתי תזק
יגלרל לתה שתגא כעגתי תתכיאייג שאר
הנתגאי יא׳ אפשר לי להשיג זה השעןימן
ההשגהאלא שהיא עליי השלי השיג למסה
מזהמעשיהיאאשר נגה יאמר ׳ראיעאיג
אתיריואטעיגיילהשליםזה העניןכספר
כנכיאה ינאשי ׳יעי תכתיסעליהסהשליס
ששני

הקדמת הרמבמ
יזמטא ל! יק גטי גש ק היא המעליי*
המדו יל שינהע טזועיי כפי הדעעיהענה
ליה שגאי־נ׳ כפיי[ ה ׳היא אמיס אאהי
נגייהטנשאעיני״איט מעכא• הנכיא
<1הה אכלי כל מעליע המדייג עד שלא
•כמעהיכאיעיעששלייהנטא העד עלה
הכעיגגגנעיןניאהה אל שלייה ומגני לי
סהיעיעייייעיהיא ייכ המאיה גגאיר
כהיגימ נש־ש !!ה ייכעלי־ג מטנמ ייכ
ה־גאיה'א״י ייגיאי ה א על כל אלה מ 1א
שלייה יכן ״•־ ע ה נניא א״יאלה׳ •שיאל
ל׳ ילי ניי י ;-! I -tא;׳ ה מ׳ כעי .אכוייו
ואי•עלפיש^א שיישיהכיאהיי-״יגהייג
הטפייכיהיה ימיין לישיהלאזלכא כלאי
כיגייהייייה שהשילה הישר׳ לי :.ע ט ע
ר״־ךש לאהיהיא״געינ״ליה ל־יג״ה
שהינ ת-י ממה לה מי־.ה הניע ל ש־י ט
ריייהיליהשכלעייכטי״גא־.׳ כיוליה״ ל
ייימהע׳כ׳ יא־ עלכ׳  etcכה לטפי׳
יעלילה היה ט -כ ה״י׳ מכי״ה  crtליךוי
וא־ייל ,"faיה״ ל״זל כני.׳ א־הילהייע
לההלכהןי״ שיש ל! יןכהה כי״ שיש לי כ•
ידיעה יכן ״נאכי כש-״מ שיה־ ״{אןל
יכיע^כ שפא־ ייעז הלי ה״י׳עיכיינא
כה; הס ״ייטע השה ׳עייךיעה הכייהיש
עליהההש ׳ ייי• שישל׳ שעיייייעא! שלש
כלעיייי״כעיעכי״ *־.איי.׳ כפייןהיכיע׳
נא״י כ׳ ״!יאה ה  •c״אמי שע־ ייז ניע אי
שלשילאעימייןהייע הסיין יןכעהייייע
הייייעע! גיי־ינעהכטאה שאג־וכי יינאגו
יןיע פמ״דעהיי-יע ׳ייגע׳ הנטא לגמט
ככעס א־ייז כל הטעש אה גכיא היא
גניאעי יישעייין יימט ׳הגיא! יאיה ייאל• שיג
אשינשעליןהממנ׳ הככימה כאשי כעש
ע י שהשיי כעסי יטה א״״ < !rpיןזי ל*
מען ׳התנה יד־אגה ^ליעיןנאנינ׳ עלמ
השליש
1

1

1

הקדמת דון יצחק אבובנא9
לזאעאחי• מסנעסנהיייילפ׳ שכה נכלל!
הייסייסיהלהיייסהיאיייןלסנהייין ו
)לזפשיסילכלמנהיג״שיאל )לכןהיתה
העאלעהמסכעה״ מעינין כייןמעמייו
עלממ״ס היכה וע« ס״נ לעירה י <נ<ה
עלהתשכישלאיהא כעייכיהי״ניישיילי
ליזיןוראעהער•ושארהמרועהמשיכאייג
שהישראומ כ״יויילמגהיגיהגטיישוכשא
שיאי׳ שיהא מוכמךיסככל המעלית ושלכן
כאהאמריה מסכיהוראעלכאי *'אייעהס
כיכל״השישטעכעכשר ורש א• איכשי
שלה ישעה ׳•אשא והנראה אלי כרכי הו?
היא שהכינה הרא זנה גמסכע הואמהיא
לכאר כי״ שאיית יי ש המטע המ^גאיע
הגייטעלהעיךג אליהה לא לכי השי כשיש
וההנהיי״הכיאהנה ק כל איש מישיאל
כעל ע רה ׳לכאר נה כן המריע ה״גינייג
שיאי• להעימ־ן ייהה ׳לכן נסייכה איןרי
ייסכעעו כי אמיי שהוריי כאימה ייסיעא
עליייניעו איפכיהיייש״שיה הייי־זייךם
אמהאדה נאי״יויניו ׳יעיעיו יישליייייט
הא״מייכי׳ אמייה ייסכעאטעלהיהייש
עלהייד! הימיע׳ שייחיץ האד ייהייעלה
והשלייאעכיידיעילק כאי שעיהייסכעיע
האל! חנה לימ ייהכמ ע*ו ׳״סלע אגיע
כש־ר •שיעיע לפי שהעזעה ׳השל״יע
הנפש״״שנכאי״נימהא״מ״יג וכיידימ
היישיכמיעא״נההיייסייס שנוכי״ כיאמ
הייסכעאאינהמי*׳ וייכאייישיןילהלעינ
)ההלראכלכיכיאסייהפליסיפי ׳דכייהס
נאכמינ המטע מכל הסדט״ס נליןזיס
מיכרי העי ה י ״כיי/יה י)מאייי׳ הנכיאיס
המכירה האלה י אמיזייאייייםיפיה״לינה
)עיכיהלשימעיהסנליןאיס ׳נלמד•'מעטן
המטיל ייכיי העירה ׳הנכיאיס • ילק
ניךאע הסכעאגיע להייינה יכיי לימי
יןהין״שיש
י

י

י

זזקדםת דק •צדק אביבגא^
זזקז״פת חימבם
*!הקטש־סההההלתלממ־יהה כאכאיגק השליש כל •מי היגאנל״ *י •׳סף גשתליןן
•דגה י ועשזהיגיכללהשיכאלהשימל מה ייייכ!  rnהקיש עד *מגשי טזימ 1איזל
ודה מדיגמהמיסייס אשר זגי! גמסכמא וידז• חמ יעקג אגיהסואמיהיייגיגש י שיינ
הזאמהאס המ ככ׳ השכל האט* הכשיש יזיז גטאה על •עקג אטהון ולשי ן המטיס
»י0ל אה־שיהכייןהלילוסוכיסשדמבזאק הנטאה יה לא יימין ענלימ 1M0
נאכמיגהיירויגאיאההמ רנ<״ 0יגיי״ס מיד ן עגטיגמלא יימ! ן ש״מה י כאשי מזג
•יו׳ ״כי על כל אשי כשש •שיאל •כגה ל שייר יישל יגינ׳ עה שלח נשאי ל׳ י״ינה שלא
ולעשייגאןי־גהטתויכייה־דיה ׳היןכלה השיר אימה <ט גשליי ט ייעלימ ה״י יג
ואש המ דגי׳ שגיא כ*י1ה !מיןיא  sכלס והייע^יגהשכלמיגללס נקש להש־ג
פילישיכ״יגייןשהל״ה שיין א<~גה ייסדי ייטמ השי על א״יג־ג ייטמית ,איור &!א
המשגה לקגליג השל״״ש האלה גאל! הס גשאיליייגע׳אייי הימני גא א־גכטין
מייסקכל׳ איש ״כ־ איש עד משה ״שיט זהיי־עי השה יתג שאי אכש לי וה גהין•?
־גאסה״ יגייס־גיי״סימממאלהי׳יגלייה שכל נ״גיו כמילוי יל יא*• ל! א מיה ייזא
אסקלאט׳טגייטןהיימיג ׳ג ״ה לא א״י׳ ל־ ליי ייא:׳ האיש ומי הגה לי נשאל
יךאיהמשכשיאימכייגאו מקני ת סייגי ל׳ כיט ׳  pהש.מ הל יא ־ת 0על אי-יטג
זיךאיסמ׳פייסומיל יאט מ וכני *l־j׳ ייי "'.״כי מלח ימיגה א־זיע גהייה ׳?׳א
•אניהשאלההזאת אניייגשג־גי מגיהי־ /ה שגל לח; ש  r׳ כ '-גיל גי״ •«״ ׳־.״ד
ממה שזכיתי שהיייזמי׳ האלה א נס יידע״ גמלע ל׳ ״ן י שט הה !.ה איזי • 'itcן •גי
גיזכממהמדי־גככיהשכל ה כ ז  1כידי׳ י־-ה ש־ יה מגלי יןיה T׳־• .ל—(.
הכיליr׳•rימ.-הגהה;ה—•.־ה ~ גל•־ג ש.מגלי־גהטאא• מכשיל׳ ״כ; שיא
ייסיניככימה שה? לק לא ;מני כיינ־גס ג.־' גשה יכנה מ—.מ .ליש :׳•.יי ־ג
»מ־ג״ יגק־-׳־ג׳ סייגי  KJIמגל ה כ ייש״ש כניה ט לא־ כ ; t־f״ ~ :מגי׳ י־.י ה י׳
גא •י־ש גיס׳ ה״ליגה כליןו-ה נל״י—ש א! ננכש נ•־* .עי שיה "  * • r - Tעש
יידגי׳ היג יה יהנטאיס יל ;.-יל מל ז׳י־ג מ:־ :ג.1ל c״  0י־תל ת י .הן
מקנליהת יה ייכנ׳ *ליטאי ׳ליידי מייגש 0יימה מיי י״ הן• על כ׳ ז־-׳ ׳•כ ־״
מיזגה ־ יייאשי הס כעל• ת״־י !גדוליס כימיההה־א כע״יס יטכק על• <״־.י_יכ
נמכמתי גיט׳ דכייהה לא כירן מכיי־ג לי עה וילת׳ ק ה שג־ג ״ג עלהמ״־ .ה א
למט־ג •מק—! cהשכל־־ג וייפנ• זה שתהיה •!״־הז״־.׳.״׳.•••.׳ ג;־• £יה
אשתדל אני ככ׳ כל י״זייי וייאייי ייהש שימ ׳שתתן• גייג־יייי הד מ ו׳ייי ,ין
לגאי מאי זה כסיק  pהיל יה לוכא! אייל! הנ״גא׳ ע י שיייגמ ׳־.־ x.ייג ־׳ ״ .־״ק
ט ידא השיש היסיתי ג־גי־הה זעה זה וכי־ל ל־ה שייכי כ•!!-;,״ r r:ז־ י
למ אמ־ל ההניא יאממאמדית י״הנגיאיס הכ״ימ• ואי מכשיל׳ לה שמוה הש-יי-ן
יהטגיכ• ש ודכי״ מז ל עוד מ*נ יגיאה ההשנהאלא שהימ עלי׳ ה יל• ה ש  -י ־.יה
שכללהחכייישאש־פיי* הייסכיגא הזאיג ייזהייעש ידיה אשי גגה אייי יי׳ j•** -
לא נ־גכ׳ קשיי יסעס כלל אל סירכ יל ה מיז׳י•!אני עמ־י לכשל כ זה הע ,:גככר
כתאזטסזהלזה־ )לאריזה אגל גס גנכיאהיט׳ש־ ידעי תכי-כעל־ההה£ל ז
נהמתי
&•X
1

הקדמת דון יצחק אברבגא^

דקדנמ הרמבס
0שנ• הייני האלה יק הפתמא מיל ה שכלה'
והיייו ההאשי״גייליטןהימיגיןהאדס
וכהה היא ימי!ן ייעל־ג הנטא יש אמרז על
קכזהכ-השיי׳מיכידגהימיי־גה ראו•
הי ש־גשיה עליה שטגהכ״שהרכינ׳ ולא
יעלהיי״ןענקה־יי•״; שההדיי! אי־גה גו
לא ש ז :-׳אל•׳ יזיילהיקאיייועואיזייס
כהישג ק ״,על הגד אשי זטנ׳ וזהז
ד, :.אשי רנ;׳ לגאי כיה ה כ • p
 * 3י ׳ ; ״ ״ י ׳ גיגייה הא־.׳ שי־ג א'
א־ .זי שיילי האיש
ין  -־ ׳•
נממלמעי-־נ כשכע גע ייעלה ילא כעל
י׳ה~;:״־ שא• אכש־  t־ יייה געגע
ג _ י -אהה ״;היילאכימ איל אכש• לאיי
ש י י  .•t״יייןליי״לה אי ל־זהי׳ןיהי־ג
נ  ' .־  .־  1ז י א א ־ ג י י ה ס ״מ־ה־יכי־ג
׳ץ ; ׳  .י י ־  .׳ ! ד י י ־ ! ״ ־שיה׳
יי״ה ׳־ע ני ;.ה א^ היי ש ׳יהיה ע,׳ ה ייימ!
ן ־ •יי .יי ייע^יץ! על״ לגייס ׳ליטי
ו ^ ו י ן י ״ י  -״ נ ״ ׳ ד ״ ז שג*ל ל־הלגנה
ויייהי־• תיייאאי^ זה '׳נח הא• ש ההיא
רי־קכיייג א• יאגהיי־,לד«^..-זיייי-
כי• •אי_יי לאי״.־׳ ׳ ^ י שכלכל׳ ספק
יק לש־ ״•ז ׳־ג״.׳ יה הע כ הנוגע יכ
הלאה ״־ע י ינ־׳ ,״י .גץ ש׳יעל זה ה״־ן
לעניי ׳״לא מששיייגלה׳ ״מראש ״ייה
1
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שכ־יך י־ע־ 1ה ה נטי י ל • י ק לגי יה אה

•ל״י־ה׳ הני יה יהיה:טי כל• הכי; ׳אחי
י•״ .לי .״״.־ קי י—ה *.יין יט א יי כן
לכיהייי־ יהכאי כש״לי״״הי יייגיליה׳
״ןטה ״»יה יאה •ט ק ט הגכייה לא יזכ
ייי־,י7-שי ג־יל אגל יזכ כשייגילהו
נל־שכק יי*נש כימיני לך יה שלא־גאשיכ
י  vxנ• •גא שי • שיך׳ גהה מכ— הכככ״ש
ידיידי־ג כש־אזט ש-ילי המיה שיייהז
נעל ייעלה  vכעל מזיזןישהאיש י״ט־ז
על
,

1

<ג,

נמאמיאיזי תמרי השלידס האלה נזנמ
לכי• יניס יתחלפ• ונזיחיגשינייגזו מזי •
)לא נמנ< המעמד נועם foל הה יאה א׳יט
שלשלזטיהיכמסההמהזהאנלזה )יוה
הימס *שר יש ניניהם • !היא כעיני זר מאל
שמהרי המשנה יניא מאמר מחנם אחי
ויכיא *!ר אחיה מזילמ! שאי( לי קשי עמז
כלל כיש יכל שהן ניני׳ חנם אחר שנאמי
•שלה שייר כרכי•! שים סיי י זהנה כשאי
הייהכמז יינאטליישטויגסייךנייללאחיג
עז חי.ירינה <גס לכייץה זה עם זה!נש
ל״הטגייגויאיזיו׳ וכיה שכיאר הימנש
נפיגימ־גהיישנה ואיך נחדל מעש״ג כן
כייי׳ ה״הכ היאיננה לא היגיייקי נטניינ
המי אי יכל ה !תיל׳  r.rשי" להכיא מייסרי
שלייה וחייייהייליםיי׳יה דיייי למניני
היישניו ״ ״ שיהההיגישדכר״ה גקישיי
ר-זי-יז עשה! כישעיייה'ייכיה חלושים
על ק א״ימ\ הנני עז שה חדשה
יייזד
עמהמגייחל־טגקשיייחיייהג ןכפיסיר
הלי״ייי־וכעהייי שיה לה לגי כיגיי כל
ייכהימכהכיאהגהכ״שטייגשיא״  11אחי
זו מנעליה׳ ״.מלכיה כ׳ אין יאו׳ שיח שיל
ידה געל שכל הילל החי ״השליייה האלה
יך״  1׳.גלי׳;ין לא א״י כהל ׳״•ו ייוהי־ איור
כ׳ הה זה שנוני כשי״ לאן כייההיגא אכל
איימדגהענק היא שייהיי היישטייג הכיא
ייייאמייהס אייכה הגייכיה ׳ה״מימהים
לעי.יןהיייש שהיהכ׳ ילקלאהניאזיליעש
ומ־ג־ג׳ כני •יעיד שהיכי הזה לא לכי יק
היא יל לקשי הייאייייםולכאים על נר
ה״ שא ׳היימן כייגי יכי׳ היי שניויגינ׳ י נ
י״יניהייךהזה אגלאגיכייאקיההיילמ
איה יעת שהיא איג׳ איג אשי יויני וזו
היאההקימההשטיג:
ההקימה

חקדכת תן י«חק אברבנאל

דקייםת דדפבם

וזקיפת הגגטגלשטתיתגליתאאי עללמעש״סרלהכהכמז איינהאט •ימג
נפליאשיןיילמסכתלזאת־ שליכ הי״סכה ש!•׳ יימז יתיט ומפלישיסי
הסכיתו המפיש״סגלש שכיין עיי משיי  pלין׳ שאייתילו סענ׳ לאמת שהעלית
לאיה  obייסייית ל! אין ייכיייז אימז
ההשניזתטגה שי-יתכיישכתא לזאת־
והיא לכאי ולידייע סיי הקילה ידאן ללש ילא מליא אזיק ז!למ עליי! כלל שיטלז
נשתלשלה אישמפיא־ששהיה ממשהיכ־גו לנד ייעל? אי לנד תסיזן אלא אס ק •ליל לו
עליו השליס שהיה היקלל היאש״ ,איתה למה לייזגית ללי ליי! שניאינ׳ ש־יןל A
משמיעי יגיגי הקרי ש שכמג יי תה על עני•[ אי •ככד אלל ש־תמייכ או •ליל ני־נע
סכי כיי לה׳טח שכ־״ש הייגית ׳הלכתה אק וה כלל ׳אלי ידה לאיה י״ כיה על
איגס ילי• שמי* מכיל לי• שנ ייסכיז ידה כיעל׳הד •ל•׳ כעלי ייני/התיייה׳היזידה
אלל ללה נמגי מייעל ימי • היא אלהיט והיה לכל שיך ג-יי rf־ שאי כחייה לאיה
ואק עיי אמי ׳״שה קגל פיייש המגית על כיה שיעשה יק היה ייידד־כ כשיל הל״יי
5ל ׳מסיי ׳למט לילישע תלידד׳ ימי 0יההתליד׳ ׳לייייי ליילמכתידזשנתיידה
נמשלה מיתה לקללה טיאמי ט י על כל כל וה הנל ׳לנטלה אתי שלא־ס א• ירעש לו
נסדי ימנג^יייע מקלל ייכ• מיןנל עי כלל ייכנ׳ ליילייז טיכי״יד ליי דעת
שייתה הגלה ענ״ה נכתגה למטי היי שנה הא ייייש זה שלא •עשה הכעל לכלינ•
טזהעיךניילייטיייהיליעת שהתזי ומגליד שמ־ע חט׳יל הליני יתידל הייי׳ה
אשי ג־י־ג׳ הייה "יגיתיה גפ״ח שה < לכל ני /יהיה לגייל!העיגש נס ק של
)דקחקההיא^הי/ייאת״יקלשיי ני״ י לן י״״יקנת־נ׳ להגידג׳ יק יה ש'
)אמה שטי ׳כיעל איגיש־ ולק גתח״גג׳ לני שיה שיעי; שהית לימינן אתי שיה
לשימי ׳ליעשית ככל אשל לויז ליוכייס יי׳טמ ש־היזג יזה ייכייו *דיל ליה
יהמיןכליה ההס לכי שי*־[ רמזיה ו הי׳שכמ געגש שייע׳ ׳־׳•ן •מק גל ק על״ •תג י ן
מדעתה ט המשפע לחליטה היא !י״ייינ! ני־ין ׳ישי היא שיעי re .על כעל שאי
אשיתלמו־ והטנהלזאתידאיזיית״ /מיכשיליש^א *עשידימכיל׳ ישתדל שלא
כלי ספק י יככי כימית• ענינה נליך־ייה •עש לא ליה יכיל יה•! כשיל׳ נהקיהכגו
היאשנה׳ אכל כני תכיל כזה שאלה חזקה  vrbשיכה י״נגיתלכ־דה יי :־־,הי״־ ן
זה־א ט ׳שאלן השיאל אס •דה שינה משיר ולגמה כעת העמי וזיל/ה -ן ליי יל לה ס
היישניזתלזטישייהקכלה י זא־ך נאה כ׳ משי עזי ש״ליה א• מכשי יכלתי לי תו
אישייפיאישימשהיכ־טעל י •7ידך׳ש ו ז ה ^ שץיג״״נעיייידכל׳ ׳ל״״־-שי
למה אס ק לא נזכיז אימה היקכל •ס bשיהי• שיי מי יי• /דד יה י לגז׳ י על ה ש י כעיל
נסדר זיינס ־ זאתה תמכא שהלל שנזכר
נכי היא שי; שהיה ש שה ייייתץייה ילינו מלילה לו ייייג׳ איינה האי״ /מ  1ה ק שתק
רקיושטכישטתכפיקהשניאמי• רטט ט שכעלימה״יה כלה ״שיי׳ ל• אה ייגה
הקומש)אחיי גט ינן גמליאל יתמכא י ק יעשה יאה לא ייגה לא •עשה יכלת• לכ־א
מחנן כן זכאי שידה יאש היזי הת*ע״ שיעי״ ׳׳ 1:1עלא וייכגיזההיל רמי' ללתז
כי?ז שזכיתי כליןימה היא * נ נזכיאשי* איד־ יאל ג־דד לפטןליוסמ־גהמ״ה ומת
לשת ) wלמרת סז״ שהלכת-רהלגיגלש
יניס
ה א  1 $יז״נ

דקי־מתהרמבט
למי יירל וי-גיאללז&
,״״ן
לידשיעטד מש משייט יאה לא ינדיעז
וא •כיל״ -:׳״.־כל־ייימילמדמהאי־נש
יז־נ נטכש !ל -למש ׳שי״־־גהלעשימ<b
ייה שכ״כ יייה־־נ״־מ״כנהנןההכנוינ
גלה כיי שד־ג כ נמייה כ• מונה כיה חיש
ועש־גי ג— לנגין ילא יגשיה ייי נטמיך
כ; יי־ ז טילמ־יה ג יה י»ג לא •מגיל ימי'
וילגיהיגהכ־גייה ׳נילי• הכבויה מזה
דעני•; יל הההני־גאגל ״ה שנמט לחכמ•
עלייה השי ה יה אהיייה הכלכי־ישי״ש
חי• יי-״־ג שיייה היא נ ה ק א״מ יניסה
לנד ״ה זזכיג׳ אלא שהינה הע״ ה ישעו
נ ׳ גני איש ׳ •xrיןטג כיעל א האיש
ליא• מילא ימי שדיה״• כיה עליההט״ג
פלי אי ט ט ז נ י ״ ״ ן י י י זהי^גיא״־ג
ל >אמ האשה אזיליךזה גטגיגה ״ץ״ שין
והיא גזיה ל׳ ול־ךה לכי״ה ויליה היא
ייטה יה *מ לא *ט י געשי־ג ה״גיה ימה
ה־ה י.נש״־ה מטי היא .יי־ה ׳השהייג
לאיטי־ ג-ז־גה״גיהיאההיהגנשיא־ה
יזדיי׳א -״.׳יה השה מלאיגיייג-ש־יג
לעניי יה ,יה א שי טל ״י״; פליט אי גנט
יי״ כ׳ מי הינהא׳־ג׳'לחשי' ׳גשגעעלמ
ל ז?־ ״ה נא־׳ ז־שה •מגיך ט י על יה
0־- .יהה״יי;ל־י ישינא״־י זה האחי
כני טי כעטיה ייי; העט•; כן אגל כל
כ ^ ־ ימיה י ז י ז ל׳ ״גל״׳־ג גלח
ני.״ י־ג כלי כפהיי״ג־י ה״גימיהעיי־א
נ  :י־־ג ל• כיי .-״י־.׳ כפיה ה זי .ש״יי־ג
ד־ .יה •״׳"•'־.ה ההגכעלימ א  Xלמי
נ ־  :לאיה ש .שה י* שנא •עשה יטה
ידו י־״ ן הכפש יג״נא •ימ־ג 1״' cאינה
ג׳־• ש ־־ה מיל נ״״־ג ליא״ימ האיש
נ־״ ש־ .איני ל •עלהאכייד מייההכל
ני־ שיהא• נשירג גי העניינידנונע״
<זשל
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הקדמת דון יצחקאברבנאל
יניטהקייש 6היה אתי• מל׳ר היכ׳
יכןעמנאעקטא ק מהללאל שהיה מזמן
שמעיה ואנשל•׳! מהחי החמישי ונוכל
אחי• היוכיויה האחיינים מהחיהינ •
ומלל ,שיאמר מ«אל עולש הפוך ראיין!
האיזיזטס בראשונה והראשוטסגאיזחנה•
ואה היינה הלונהלסרר שרי הקכלה למה
לה נכמג׳ המכירס נסדר הכטר כנטרח!
!הנעיי ננעירמז י אף אמה אמור ל!
שהסנה השניינהואינ שהיין יוסדרהמשנז
איגהה״סטגאכלהכ• אס נפרק הראשון
מ״נה נלכד כ׳ שה טאר סדר הקכלה »
׳נזכיז נ׳ ה״קגליסכפיסיי זמניהם איש
יפיאישמ״יעהעייניניהקחש אמנס
נ שאי פיק׳ המהכינלא ביין מסד המשנייינ
נהה דני מזה נ• אה לבר הכינה הראשינה
שוכייג׳ כה-ךמה השניינ והיא לכאי
עגיניהי״סי• ׳הענינ׳ המ1י״סההס ולק
לאחששגאייגה ההרקיה הליכיי אחיוטש
כימשיגהיהיאשיניהנאאי׳נה ונסלשינ
זלוטי ייהחכמ״ש שככי זכי כ׳ עשה כל זה
כפי הניין כהיי הליייד •ניאיי הריו*ס -
•הנה לה וכי כפיק היאשין הזה יזדוייינ
ה״קגלסכיאהאישאאי אי שטס אנשים
היאזטם כנש־אייג ׳נמנו•
יכל ט י
<״עלמ המכיל אעכ שככל ח י וטי מהש
הי ״הכליה יכיה ״כלל המכ ' יהתלמילי
לאלפיה <ליי.י״גי אכל גסיגפק ״סלי
הישנה כוכיי; ימיני ע״ן״ס מהם כלכל
לכי שליזהימה טנמ 1לכהי כלליינ החכמי
ויטנהכ• אה םיי היץ.לה ׳השמלשלייען
שהיא הטנה הכ כפא הידא כלכי׳ ואט
הנה ניי־נ׳ לכאי כל מא״ ו״א״י ההשלמי
האלה נפט עגי׳ ׳להעי' י א ז נ על הספיקי
הגיפל״גטיכטףכלפאכאי הכלל היינא
יזמאמרמ!כל זה נע1יינהע«ר י(י״ •/ינ;
,
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דקימז הימבס
אשי אין גדיל לאיש להס מזן גהממז אייך * קני אי ייינ יילזי * עדיה אי
מ ס ד ?*•ר או וסתי ולמלא כהן מלל יזה ^לסזילממגיעהאיס1ינ1איע •,יינם
הענק כארז תלמי שהיינ׳ מיהעגייזי/אינש נדיהש• ולה לינינ׳ הלל סיפ; האיה:״1x
גזה איור יכי־ •יידהי י1ה יהיה אמ״ מכ׳ עלק לא מגא היעימ!העיל שילרעימ הש
היזעשיס היעה»הטיכ הס הייעשיה העיכיש ׳אמי שה  1איני נ״י על הא-ש לעזמ י ע
או מ יל י אמי שהעניין כן יא! י לאיש להמא׳ ק ׳לככייגעל ייה שעשה ק המשא• ׳לעג־ח r
אארשכשעכרנומוא״ימה״זאינןאיסמיגניעלמעאא׳איזינך מיי והייי שיכא־ג
וה האל• כיייכ׳ כ• כיי שכשענ׳ נגמ-יידנ׳ ק לני ל שיג ממעשינו היעים ואמי כמעשה
ייטנוינאקייהינשיכהאלהנשאלכטג׳אלכפיסאלאלנשייסאנל היאמי ה-טיכש
אנל כני אדה עש •יינא ייני כ־כי• למכמ־כ כילי• לנטא• נה ק שישיכמהא־ה ׳יךיתז
•כלמגיעמ! ניציןהשיייזכמלואמאייי אירני על נר *r־ ׳היא כי• של של ןאכ; •!למיד
וידיה ל״עה שהיינו גל *יפןהש״ייהליעה וידא מאיי אממ׳ שי* ינה שמדיה
?אח כלה כיייכז ׳מעני זה ככל עמשישליכו מלק מינה ליעלה •מגיעע אל היד־כז ןק
0לק ״מלקי האש •מגיעעליעלה כינון שקי ללא • 3ימניעע ליעלה לא שהשי יכה לעיל
שהמגיעעזההיזלק״ןהארןש־מגיעעלישה ׳כזה •מל •ן הייליס ט שייעמ׳ א״מ״ה
שהינ׳ ן ככל דכי עיכמאי עממידי •לא ק נאי• אנמנ ממהינ׳; ה־ל נ ש שמיי־ גיא ז '
שימשה! היכייס כלה על ניכעה לעיי כיי שאמי מה שהה היא שהיה ייה שנעשה היא
פיעשהיאקכלא״ש״נהמהש״שימכנ״זההיכידילאכיהליייכיכל היי״טד ליגאיס
יין לעכעא שי לא עש אשי עמדי! לה״מ יה שיעי כהה דכ־כנ כלס יךה גה ה היכ׳; כל
פש־גידגיאש׳ ׳טשסגעגעהיגי׳סאז שי־נמ־שכיהיהש־ת־זישיכאז־־מודשכעמ,
ה3יךייזשכילי!אהס שעמהגיגמ־ש א־ן יד־כי ק ירכי לימ־כ׳ כזה העני ן היכה
כמיישיךליכיזולמ! ייאייס נזה לעגק עילה כינהנ! ניהל י מ״ נאה יעה •גיד ככל
דכיהס כ׳ ייי ייגי/ליטן ניכי אמי יכי ׳כעיכמאי עמיעל זה הכי *מ״ נהיה ל ש־יץ ש
וישכגיגיןלשיקס״שכ יכינ׳ לייי שדי שש כ־שגע׳ גמזדלמ כייא־ל ש—ה-שי .ככמ-ימ1
לא שהיא ייגה ע־גהכעמיןייי  fzyiשלא •ק׳ס היי 6לה יכה כנכילמ למכן לזא־ג
שמכילא׳ שלא מכיל!כלל ה־כישנאיק ט כ• כיי שיינה השי שהה לאיהננכ נין יה
ריזנ המזה נעלאסנע״גק ינה שטעע״נימ יעג״״־עשה כעל נכא—ג׳ יאק ״נדה
לו עלההילא ייגע ל׳ מלן כיי שהמגא־ נמייה האיייג־ג דיכא״ /זה הענ־; לאייה
ק לאדם הה כממד ייני ליע־געיג י יע יככי כמי גמדג ה ה כ׳ שהיד ן כי ייני לי-יג
נויכ ויעיל שהיא לה אמד כעילה יל יין שמ־ן כיזל׳ יק מאי ש ש־.־.־ עי׳ כזה הענ-ן
אש־ ניכ"ט •דא ש־י־עכ•*! ׳ינכש ידעהעיכיהי•,עז :אמה י י ; !מינה יא ; י י נ  .לו
מקוא־זישהיאקאכש־שישלאמ־זויקא יזה !מכליא• ל ״ולס יאיזי ש־מא״גזה נ״י א ־j
לא־שרל ש־עשה כלא־י־ג׳ כעלימ ה;1יכ יהינל״ד־ יינה •מה כ נ־ ייי י י ט י !.-ג
ושינייהיזמהדהזויענישה-יינמלהזוההכלזהאשיווזזיל׳ ש־יטלעג-י ככ_ל ה •.י׳
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על  rytלו המעליתהשכלייתייתר־זק  pהפעליתהיעזת על שיהומ ממט הפאתאי*
*6הסניינאותאתזולי• •אמי שהשנעטןשאינשיטלית להשתנותכ׳ כל עטן אכשי
להש־גגית^טיכאלהרעוקהרעאלהשוכוהללנכמיימזוהפניזה העטןזכיני b
ילה שינינ׳ מענק המסתוהעכיר׳תיהנהנשאר עלינו לכאר לכראתרהזה העט; והוא
&־ש ״פטיןש •ה שט כההכט איה * 7שה •תגק• תדר כהרי <שהשם יתגרו ׳כימו עלה זזה
שיןייני־כין אני לכאיס טהיכה ״כני א-ס התכלכל׳ נהסימזה הה שג לאגרהסוענמס
זעני אימה אינע ״+תשנה אמח הלא תיאה * ז י על התנריס ש־חמסו זרע אכרה ולתה
ענשההלא כלכימגג׳ייתהשיהשתעכמכההכ״י שנור עליהםיהתשיכ לאל! שזההעק
די ״ה כאלו אייר ה ש׳ שהנילי־ה לעתיי ״הה י״ י י ועוכל!משיד ו רע יזה אמת זלא מכני
זהה״יזי״־הת־ו״נפליניהיעלה־יתיעעלכלכטשולא לכלינ׳ w׳ pלהיות כדיין ע!
כניה כל יי• שהיה ״הן רע היה כנמיית׳!אלי היה מנה לההתנליקהיה •טל ואין מונע
ל״קנלכיייןיניקמל׳ היה יינה להייתיעלאהול ״ונעלי ימה ט הלכריס שאמר לא
יזייייש  ,ל •ז י ז •י! כ •ע־ זיא״ימיעוישייוואיינהכאיהיכי• כילל יישאר כל אישואין
נגחיית׳ נ -הי •ניית׳ י ק כל איש איש ״ן הייני׳ אשי אמהיה והיי.׳ איתה היה ככאייתו
0ליז יז״הה מ ל׳ היה יינה ט ל־ו נטי על האיש גפיש שיחמשה יואתהתשיכ כענמה נשינ
יעל שיז״־׳הנן ז מ ע ה מכי מין יקה העש הזה יזנה שאין הכישכ׳[ זה יכין איימ כל מי
ש  -ו יעו •עזה כ׳ כןי־ן שייה ליו ׳״נהלעלהי״ש־עטיאיתה תהיה ייתה ההפאיה
לט1לה ו-ה־יהי^יל תכלהלי.־1לה יקהעי.זיש משינתייהאי! לני לימי כאשי יינט p
כיןלה כת־ יה שיה  :•^/x ifT־״כימליזלל״לאייכניהיןלליתאזיכאינמזיה נאמי
שיי xעג~! ע!  <V־.ללה היןלליתההה שעזיעליההלעגיהאכל גנהיית 1עניה b
י• 1ע:־ל ׳־יל -ליילעינשנ״י זאייגהה״הנחיינייטה וגיגסאטאגחיכתעליליה'
וייניייתההנ־הלההחגל ה״י!'יחיךניאתלכ פיעהיאחכ יעי .שי ׳הייתי ישטייין ליכי
ו י ע ה ״ ־ נ י ט ״ ; י xשגי ליהשתהל״מ״י•כזהלענ״ןישיס מליו לכך ומכי אייט על
יכיייל־דיטי־לןהשיניה׳א שכיעהיז־עתיחלילחליה להשאשאאלא שלא שלהי ׳שיאל
היה הענ־ן ״שילק על כל כניה שהיי הץגה ״נעה מל שלה אי תה כי״ שי.א כ• אני הככית׳
«תלי.״י»תלני-ג-ז יהין היה ״ט;ש״ההל*!־יזיהה״יכייז• שלא לשלחם ואיך עגשם
ידיי כ  x ^ -לה שלמ״והנייזהעלגלההכקיטתיכלייה ^יךמנ׳הכגת׳אלא שאין
ל  -נ ; י; —:• .־־.היה־.־• ״י׳ כימ־ייגה ״כלי הניח ׳חיוכי לני״שא^טיכתכם
יעלי -ל הה עיל גי״ י ט ז  xנמ״י גי-יאיי ויא״י אל ע״י הגה עם כני ׳שיאל!'u
ה נ ה נת־זכ״ה ל׳ יומת הפעילה היתה ״הה כגהייתה ״גלי הכיח  pטמע לכיש
יהיה ענשהשהיתכיןיעייהה •על זהל״געה ״התיכה עי שייליעליהש ״לענשים מה
שהה ימ״לההקד-ףי־נ־גתה״התזכה היא שלא ישלחם יככי אמי־ה ״מגיךליזה
והי*.׳ שחל היה יינה לטלתה לייליה ״מכייית׳ יהיעת״היו מנאיה ייהיהמאין
יומי מיינה יגל עהל•:״י מיתה לענשה על ״ה ש־ךה ״ח״ש שעכייה כ״ה שהכעיז
יהי־־ עלמת לג י מ • xעט יי ק ה־.כ• ׳מחיי ק ־נחי כיט ש נמל יא' איפ xלעג זה אלי
הי ע שיה תזנה י על ק נייגע׳ ״התזיכה והמו ״ן כלס יטה איימ כ׳ עתה שלחתי את
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זזקדמת זזרפכם
׳זייואךאימןואיגעמןליכיייעחייקהאקיאילס כעגיייאת העמיידןמזמי !ff
לדקיק עלינו אס נאיז שה ״•/עגש לארסייילגעלז מלמשילה ולא ־עזכ 0לטזי כ־גש״כה
כילואייגשמזידעהאטא• לכיתלמיטוישיז •ההשעזילעגשפעמהגעילה לזה לגי
זפעירס נשלה לנא לני פעילי נ ^ ל ס ייענש* לשלס הזל אליק כנטיס ״ענ ש עין• כעמי
כמייין פעידס נ•xל ייזל־ כיי שיכטלקגממגיע״גגטאיס שלן ללמיימ! על כי העינש
ככטיל •לא יזן למלאכה שלא ^ ל ע ש ״ ג כל יניכי* שעשל לאלשיסייה הנאשכיהעל
rj״.״ ילא y.
כמה ליט כן •כטל מילנ! טדייג ליגשנה שלא •מרעידי  ~tללל
ליעיגמכמיג׳ ע י שליעלמה ע:ש יל כז ולה לי׳״ס עגשי כיין אתי כ ״ שיה ניע״ה היא
לסכלללמיכ לזלליי•;זאמלניילולה ל״יגהליניילמיזי אכל יכלל כ•  b״  r rישלש
ייענש ליזיעא כפ• חטאי )•גייללמט־כ כפ• לטכ־ס !משמאי ליה נקשיינולשלהישיאל
כעהא־זיכעהמדאנמגעלשלאסולמללאכאועיהליטמיליא עי־נייד! ׳ ׳  .י ז ז
כיי שאמינ! שענש יה שש •מגין היל שיעמל על עקשי־ג׳ ילא היה יכה  tי י נ לכ -ל ״ה
שאיאפש ל׳לעשי־סזלגהקלהלמכמ יה •מ י־•עי• שישהימינ^לכ־זיי־נ׳ לשייג
לנטלה!אמי הנני ייליןש ימן שי.שלא ולה שלאי; יאה מ שליה מה־ה ננ ל יי— ,״מ שיא
יגשלההעדשיג״ימיההליאניין שהיה לשיה עד שייאה הכי יכי׳ הלטא שהיי שדיא
ג י נ ע ללייימ ׳לאליה •סל!ידה נזל אי מ ניהלה ו י י ישיילאלל כל ה;׳ מיה כיי שא״י
ילמע; סכי שיד כלל ל"־! לשש •־״כין תכשי שיעכש לי-ה ז י  ; .־ למייל כע לה אהמ
וייייעטגזה ולא הכל ליניע נכש! להשיגה אל לטייל ההיא יעל יה לנד עניי היה
עגשסייי; מלךהשטןטליהש־ך יירה א שי לא ל׳ כיה עי t -עליי השה •מגין ש״.עי
מלכיק רני;•שיאלעד שנלחיו עיי ילי/יל! !ליה ה־י׳ ילה אלה ה״י; יל ה שט העטינ׳
וגייי 1א ש־ לכ־א ללה מ זה לכסיי י ,שה עי היפי ש ה לל ה יכני שה של ל לא עיש ; r r
6לא יפני שיה הנ־א א ־,׳ . t-tל• ־ לאיל יהי־׳ א־ןעלש יה י ד ה י־ל־ה שליה ה־ שה
ייגדימ״איזא־גלכט כיי שהשט שלאנעגש כיעהיעי׳ אלא יפני שלא שדי •ש״אל
ייזינ׳ ואיןלענ״ןקאלאכיי שלאינ׳ יככי לאי השה •־נלין יעל מ״ יש .״ד נל־מ ז-א
•מגיךיעכישקג־גהי״י־השילעיההל־שיכ ״יא יעיל יכאייד כייה לי •־ השי,יל
יזעהלזה ואזנה לכלי יעינילשע עייייזהדכי פשוש יא•; ליין ללילי ש יטה יכ־לא
ליכעיל־היטסועלזה לעיי טללי הדלי׳ אלילי עהכאיי׳ על לד כי* יא נש״ יי י! י׳ ל
רסטמא־גלכהא־י־נ מיל נ־נ נשלה ענשכ על הה יאמן ש־״ה .להה איי מייני—ן
ליגשיללולאיגטמללסלל־ריהולאינ; להל״זללכ ליזנואלידה !ל־גיי־׳ יפניזהעל
ככישנאיחמכייענטסאפ״סלנאל׳ יל שלא י־לזכיאל לעגלה ללי•־-׳ ׳אהל
אויגסענשס ש־!נא על מלכיהיזט ענק לנה לי מט יק הטי׳ שה הטל ני׳ שיכין"7־.
ידעניטהיאינה מאמי ישעהו הלטה על״ לשלי שאי־ ליה ־־.עני ל י—ט •כקשיש
לננ׳ מידא־לךאילו ימה ידעני  <bומט נמלה נילי ייינ׳ ׳אילה ענק אל דיל י ה נלד
מל שכאלפנה!למאי״ שדנכ־א לליאלה ממדע על גלי־ג־ט ׳;•־׳ :•:׳ •דכה־ י ״ של ־גיס
ימגליייג לאיי״־ג עלמי •מי על זללדן יגכ-לל ל מלידה כש ״ 1יש־־'״ג •:־.־דכיש
»»ע> מדק• האית!• uלכס ידלאילן!כמל! דייג מי/ה סכה לט כייס הייה ל למיג מיין
rr

.שהל;

הקדמון coort
ראייתיי" שאייי מיעה יאמיז הגייש אשי שמעז את שמען לאמי מבלתי יסלת מזיזי
ימפנ• זה אייי אהי יה ז ל ל״ע; עגיין שבש־ גחלתין יל ע י שלא יהיה יזענין חליל שץ
הג•״ יכ־״ ש;יי־ כמר• עש־ מא״י הנמשהין אמי האמת המטניזיס בי[ הנייס כזמן הגלו
אאי״הכייכו״דהללעישהיעשיל נעיניה יבהס ה׳אתפן א׳ איה אלה׳ משבש יקהו
•ר־כי־ה לי״ ק י־ייננליתזאעינד •1ה• ימה ננעכ• שמיני מש״ית! ׳כיהלננ׳ יךייני
»יפ;• ה אלהיה ׳עתה אנאנ! ״אשי• וןיהולכש־חגו שה שהיא ׳תעתיי לבאי האיימזאמי
לזה שנתה ייא תה נ״ ,ני׳ןלי־שע מלו הכשייךההמסיכיןהלתייה ׳נמיךא שייאה מלש
כה ש •לי־ז ׳-ל העגייית ׳הנה כאילי אנאנוענינהנלאשפקוהואלאוראמתיעהעיג
הי! ;־.׳ת :שי׳־־.׳ על ש־ שיני שכ־זתהאיהיאהמכהוהעגייהיהיאהטאיכפעליתיי
ייה שייל־ל-ש־ג -שהי״ה שיא ינהלעז-טלאיעשהייןאהיעטשהיהשהיתגיןעל
משא ש־׳-א שת •ל יכני כ••׳ שגיא־נוושיןטיןה״עלו ׳הפחיתייתטיו ומפני זה ביין ל»
1ש שי-־ל לד-יתל:־ ז ה״עלית שאי; ל׳ ״עיי ׳׳'ת׳ שיעייהו עליההוהוא אמיה כמוט*
וא־גה״ה־תא א ל א ; אניליי־ל• לאי-שאי יאה העני[ אלא יכי אמי שכייןלדנים
ייעש -־ ש ־ זי'  rל׳ נתזהההייאעה שיא היה ליעת׳ לילי כי כלל אכל המין הטאניאל
זי י ד א — .ז ה ש העת־יית שה א השענה א שי ׳שיעי.׳ עליי.׳ היי שכיה שיארס י״כיא
ע ־־׳נ ־ י -י י  -ט ־ ה י שלל ־׳ .ת האיה אין לי כאיי כההאחי של־ייימו תלייה ככחיית
רה־ ה אש־הל אליז־ל הא ״נהה א שישאלהזאלזה האישי־עהכייאאה ׳היהניץ
א יש-אילזיי .אהתא־יייע *תא״י יחה שיהיה י״כייז על ליגנין הה׳ אשר ירעו
ל •תייישיההית אי תהיה —עתי כלתיא״תית'את שלא *״ע "ין רה ׳תחייכי מזא
לי־ז־ן  -ל י ״ ׳ י ה י  :איית נ שגי .מי-.י-״ן ליתללן שיי! ״ ״ ט ״ה שאי״י לן ׳הסתגל
ב׳ ״מ־ ליה א א־־תללא  prrיה שככיהתגאינחל״יתלאללייתיטניליייי ״ ל שאחי
יל1ל -זל שי/שיי א ־ '-״ י ע כ״י* ילא א• כחייה ׳!ר שיהיה טא ׳היידע שני יכייש
ט  . - :ז שנא־ה כלת• ה״—• ,היי—עכלת• איה יי״! שין היא הש שני יכייה
! Vה״זהש ׳׳״ע ניי;היה״תא״כ״זההיטיילאהנ״נאיהליןיימיסיכיהיה״יע
א ש-ל ־י.יה־ז ׳ה״שיטחייה־דלת אשי ט •טלוק כל תאיא •א״טש זכיתי לן תחילה
גו-נהיךיי־ ״ץיהל נין איתהלי^להלה״יןטהשעגיתיהיאייתשיתיי! הספיןהה
וזיין ת —־ ־״:־־.׳ ׳התיאי שה א ית ש־״ תחיי!תאי״ היא יעי שיאמי שהיא המיע
ול׳א ד י  :יטה היייע ׳היא לחי יטא לחייה יטה ה״״ שין לעט״ הח״ס יכן שאי
יתאי־ש •א* ל-נ״ניה •;שיה לה ת־ןה להכינה הכנה שלי״ה״שת• ז י ׳ ת א ׳ שלשיף־ביי
•״־.ה"-לל כיין ״לה סכיי יכייה לכי ׳לוה העיך לגייל לא לליתי לזן •גגי׳ לי״יאי
ל לל־ית י־״ שא״יח• פ~גה ח גפשן יל שה ״ליין• כ׳ ה״כייףיהייכשיןאל•׳ שני
דגי־ה־יי־ןה ל״יגיףליכ לעג״״לטשח״השזהיאעט״ ועגי״היאא•״ ואתה יכי
דלמזלאטוכיייכר׳ן מי־ל ז ־ י ״ ו ה נגא ת י ט ו י יעשה לגי אתהגפשהזאתהטיגה
גיל שטאיא־מ אחי יככי התכאיגש ק כשפי הניךא״ה שאמי הישבע שאין •כ׳לת
נ־עתינ׳ להנין״נ״י־ד •תגין ע| השלי״ת״הלשלי״תמטאית׳׳אסיזן יעתינ׳ ושאין
לתג-אית׳ זכית שיייעגהן שזכייעתיט ׳ןהשיגיגיןנר אייהית׳תמהזגאיי השיוס
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לזאת

זי!קז טו /הרמבם
$זאתאייהשתשאיקתאמ•היא! שייגלה שה!יכגי לני! כזה הענייהיליהה ללשייאיילי
איתי• מכיאייס ז י * • מפני זה שלא ניעגה ק יעת!  1שלא ״טלה! יעת־ס כלל אד־ שהיא
לעת! ולעת׳ היא תה העג״ נפלא יזאי יהיה אשי תכי מהס אייתתן שהה •דע! שיטי* יע
•ינעל השלת״ אשי היא על•׳ לא השג ינקז להש /ידיעת! עי שילשה״ יזה תה שא• איפשי
*זליהטליעת־ג׳ילישהיהיזטל יזטאיתיאהי שהכליני איזי שהשנת׳ על השליית
היא שה* כיזז שהיא נייגיא׳ת! יי[ היטעה זיטטלת ׳הה־ס זהיםן ״ לת זה יי/אי״ו
הנכנטס יהנה ככי נאינ׳ שהייז שנה כה שנת •מעת שכלית ני״ יה אק לנ< אלא !הנהני
נ י ע שהיא היע כתי שנדע שטאנינא יאה ישאלני .זאלאץ יייע׳ נאיייל׳ אנהנ׳לא
נשיג זה כאשי־ לא נשיג יטאית׳ על השליית יכני נפשק יכי המשתיל ליעתא״תת
•דעמונאייליההיךאליהתמנאהסעיתגליתשדיתגאיהנןנליהשאיינ׳ ט כעלי
האיש משויהתאלהיכיזתילההת ניקה! י ז ע מכלתיהכייזתה •יעיך עלה על אהל
•ישני כעג״נ׳ ייזסנ׳ זה ידה ואיי השה<׳ ׳הלייי ׳ההכנה׳הגימל ׳הענש יאק ככל ז? ספק
אמגסתיאייייעוסיתג^זשגת לכל הז־טיס דעתיג׳ קגיה להשתיכי׳ שכיאינ זהי
כלל יזה שטננו לשמש איתי כזה הפיק יככי הניע העת לכטק היכייס ינה א־טיל כיט
כתשלתא הזאת א*• הקיתט לה אלי העייךש תי׳ ה שינה פיק־ס שכת להל גיא *ק־ש:

חרמבט
אכיכגאל ־
גיארט כפתייזיג מאתריני גזי!
נ מ א מ י הי!אזן לזה יאזי להעיר •&Mt
יט•
ל ר א ז ג ה כאימרו משה
השוגרייז
התיכו ר יגיאי הקכלה אין ה״<
קנל תו יה ימיני נ ׳ למה
ואק הסנה הנה אלא לפיש רגיי החסת״ס
לא נין׳ ןןנלמז אל ה
והמיסייס לני לזח
ו-איייה אשי גתגה
קבל תורה להטת קנינ המייינ
ויאמ יי שה קבל יגייה מ ע ה
יזהה אומה שיעעליש
ייהשההי י־כ׳ לגג׳ י
כסיני וכסר נחלה וכאן נאריך ל
ו א י י שיגלה ייסינ•
ליהושע ויהועד; לזקנים להזהיהפחיידושנוקן
!גה־ימי־שה היי,גל
גטליהשאיאפיש ה
דיי׳ שיא היה סיני
וזקנים לנביאים ונביאים המלית .לגי מקנת
לני־ק ג• אה לץגה
כהרוהייאנעיכנסת ה העטגימפטשענינל
1אה רייו אל ה-יץה
הגדולה הם אכרו שיישה ייגיאי מלכי המש*
יא״ליי־ גל•;• ט י ־ ג
מהס• היז מתיטש
ל י ה לא גייה !אשי
ד ב ר כ ם הוו כתונין בהין כרין שיאיזיז לחתזן
א ־ י ׳ ש ;.ייךלדת(
והעמית תייכידים הרנה היין ולא ׳פשייןהז
ל ־ י י כיי׳ גי ״ג״;
מהיה עי שיכיניהז
מגא  . -־ ה ת ׳ ״ ועעיייס״גלתורח!
שאפשי שיתגלו להש
יי׳^ שי :לא :־גי .לנה לה שנ! ה כ ת ט ה
עטניה שלחה•׳ עלי גיגמיליגהייתזגה
; ה מ ג ל ׳ ״ י ל ; לפי שא״י
 t •5־ י־ ;  -י י
י ע ז סייג למייל רל הגזייימ ׳היגקנייג
היי־• נ ס ; •היה ל י נ מ 
» ה ל יאא—j
משי •ימיין! הארה ״ן העגיי' גמ׳ שחמי
׳הלכי עיי־ה יגיה
ני
גיא ש כהי ה
•יג׳ שייי־גה ״ ש״ייג•!נאמיגפייו ז ע«
.לה אל י י • י  . j .ה• זיגיץ
משייימל״ש״ית.',
•אי־•״! י^
,

,

יכנא ־  .י ה י ג• הנה מכ ה־־יןה שוכר
* ה ג י ; ל ״ייעל•׳ לזןהיניאל״מ ! :א ״ ק ה ע ט ן נ י י ש ט ד ט ואחרי א״י! שייה תסיני
ה־א י־ה הו״; שי״אז היה קכ להיגי־ה ׳איני ג ס ; כ׳ הגל יןדהלכןקיל משה ת1יה ו מ י י ן
ג״גייהיגיייה
כאיייז ׳״היה לילי ז ג כ• ל״ה לא ו כ י אלעזי הכהן הגדיל כ׳ שפמי
ר ס * י מ ״־שניה
כלן י ש־י יי ׳־עיגי־גייה יכין* ״פיה! כ׳ ״למך ״ גגאייגהוא והיא
ט גש y״ ז ־ ליל ״ילגלג יגל פ׳ הלעזי <כ״י שא״י ׳לפט אלעוי הכל;
ל־ללע־ך
ע ל פ ״ יגא״עלפמיטא" היא יכל ג ט ישי'
*עי״י׳שאללינמשפשהאיי־שלפג׳״
א ת ו יכל העדה׳
גאוי״א'•ט שעלייןניש וליא שלוקניהלאלל לא •מלט אם
וזשא־ייהשייישיה
* נ א ״ י שהא א1־גהאז־ ל א י י ט •היה אאר• •לישע אי אם הם
ואהאייייויןטםעלאשיהאייט •תיסאחיי
הזפס־השץ״ילישיאלאחיאזהאהיוה
אכללאינריןאימיז וזיןנים
'לישעיג^י״י״ילישעלקניהכיה׳אאשימשיהאליהם
ל ג ט * ה לפי שלוץנים שזהייס יידם אשיי  A Wלא הגיעו לזמן הגגיאיס גכמז יג שגה
1
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כK
נו^ת א ט ״ י ק יאזיץ
כמישזליידמקיתההאזאסאץיז וקגיהעלהזכס -ה מ מ י ftreמשי אלא לעתג״!
גן קגז זהיא היה זקן ילא זקניס י ינס שיעש אאר לאמ״; שהיא עלי מסי לנג־א־ס מגל לא
הזקיישילזכשה ללה שכגי מיס
גאייזרו !זקניה לנגיאיש יאה ידה שישה אי״מ׳ יאה
הזאויההרניעייו
ליסירקגלמלידדללביגסיליייי־ג ילל[ יהיה ל״דשע•
יה׳שעגה קמסיה לזקניש דעי• יליד וכילן•׳!לה יסילללנ־א־השה״גהקלזין
הזקליס• מיראיאהקהזקניהליש׳יהקגלה לע־איס יהיה ימי• לייהיה ל-לדש
 pלשאי לי; שגה! היללה ניקיס
גאלי יגאמר משמואל לד׳ד זידזד לשליה
לזקנה:
א-ןיהייהזקניהקכלמלמייהלננ״איש ליהנלייעה יהי
וזשאויחהחששייז
לידיי לתליה לה ינ־ הקלה שמד־ה נייסימלכג־יזיש הנא
מראה יל שלאיינסיקיילללעלקיל•אליעזי לגי• לעהאליי שגמל י.־־.הל ׳הייה
מהללהאגליליאליעזישלללהליז־גיללליקיי ועיי יל• -דש ,על יגל י! מיי לא
גשמיסהיא אילררג״יייהגגיגמגהלגייגיהעלהיס־ל׳ ׳ל־גגגה חמ״יג״ש
להשייגישהאמי׳ שניינ׳ מלידס עלזה יגיל לי יק אי״ ג־ ד ־ ל ־ י ־ ל שליי• אללי
של ״שהנשיגי־ישלשיאימהל :מיאי־־•ל~ישעשיל א־יל־ה-ילש-יה ה־א ללה
גיאימ שאין הנגיאמידעשק לליאיד למייה גלגיא־ס וא ן• מה ק יהי׳ה לזקי-יש
לכל־מ־ס•
גג רל״ס שאיי״ ל״ יי״לינק ליי; יה:ייי מל—ל לילה ׳עשי
 rfanvnומשרת
סי־גלידיה לי יה יא להזהיי על שי שה י־ל״ לאלה יא לדה
יאהההזה מיסייילהימיגלא ;הייה• לה יא״ שיא—ילל• א״־יה גלש;ייש־.ה
גשאילמלירס גהייזיילדעמייללאש־א״י׳ שלז־גה־גייההאלה לאההיה־ .למו
הגליא־האואגשילגסמהגי׳לה ׳אהעליכליאהא -זהשאיייקלמגזלגשיגלג״לה
•קשה ׳למל לזקנה לא איייז לזה לנל־איה ליי שי״י ל;ל•״׳ ה ל ״ :ש לי .הי .הגי לה יאה
על אנשיבגשמלגי׳לה אמי שלה אייו זל למלי׳ שלאי אהיה •שא־ לזול ׳ליל לגל־מיש
1א איליי כזה לאנשי כנש־גלגדולהליד שהה א־יח ל־זליילישנה וגניאייה״שלה
הזיאידאהשמלי־גהאלה גלה:
•קד־סלימ־נ׳ילישללליאזנהלזאיג לליייהיאז;שנ־לל׳ה
גזנןיהולשח־מש
ינגיא שלי"׳ ייעל יקלל מייד ליי שכ־גידל ׳־.היא מיהלי־אזן
גיניי־מ • יזה  ereידיי/ללל הא; reימה• •ה ייי יילל ליק יליייה אלידל! למ־האלמ
•אמי• הגללעלאיחשהל״תימיגלאיסליאזןגירןנהעבייקלאייהיגל• מל
•אסגשמיש שאלמ־זלי ילל שאר לאנשי נישל! א־זיא כיין פגיע׳ ולש־גל שלימישי!ל יזה
מאללגן יכללידללענקנמידיגאי־קלגגיאהישל־י״דשזזילג־איהליייזליזה
•ידמה מ״עיגש גקני־גגל״ידאנשיסזיל־ס אילהייעהלאלי-י׳ איה!לאקגליג»
ודס אללהקגהגעגיאגסאגאסוריהמגילעל״נהיי-כ־אלגי־יגללכלאא ,זקנה
גלזהמשינירלידדןידזגידד׳יע שילה מגלי מאכל יהמה גלאימס •ידה׳־גיךג
נ א  1 6יאמר׳

גחלת אבית 0רק ראשון
ואתי• ק טישט :היןנלה מייט א ש מכ׳ איש כמו שנמשכו ה א מ י ס כלס מארסהיאשין W
•וזי ׳הנהאסקגגשהאיסייאשיןכמ׳להנייהננליעפיז מגלי ארסי )היא היה
התחלה להל היי״ ,האני t׳ וניגשה גש ק יישה ג ג ג י א ת גא׳ל היואהאלה• עלגיפז • וגעשה
היא ה ת א  :ל 4הנטאיס ׳אאנסההכגהאשיעשתההשלייאתהגטלההיא היא סיג׳
ה ה י א י • אלהיס ש.־גי שייסכתהמכירד׳ת׳ שיזה זכה ל? וה • וזה עטן השה יןגל
מ י ה י  :׳  ,׳ !•ה־ל״הייסינימסההכה כמימנשמ־גהליהיאכיויז״יגאהדכישיסכיג
 ,עי•—ג כ זיני יה מט -־ז ־ג׳ הגעלה ש יה געתק עטי׳ הל היי־יגה העלייגה שהגיע אליה
לין• "•.ה ת יה האלהת ׳ כ י י יעי ־׳ על זה גמיישאדתא״וא הכיאנ׳ אל כייגה״ן ורגלו
על א־נה י כ י ״ א י י י כ ״ ה י ־ ה ^כיייאיי זי״יא״יהכנהת׳שיאלהשליש כיינו
ה י  -ע ״ שא ׳יתימלהאלהין •שיאלכהאימ״יאכדיג״לכיה לה ג שהיאמערככליה׳
א י י ל ה י ט י ל יהי״ןיכי״אייאין־ייש•( שייהשי״שאלהלשי.הן של •שיחל׳ אלא
ייזיהיימ-יאלטתה״ןא״יהכי-התיש־אלהכיאטהיןיהל״ית טילה של ״ן זה סיני
ונ־ג; ש  :־ ! • ־ יהי״גיתי״עש־סי׳ויטה ץי.ל גיה כאיכה היא היאדכ־גיכויגל'עלי
י ז ה י ה ־ נ ה י י י ה •.׳אל״ית־י״ןהייץז ש־שש״ינאיןהי^להשייתכנ אדס והליויו
י ו ה י י נ י ׳ ה ת ־ ה *• .ךו שנה״ עלה ׳!•ההיהיהיה ששיא הנה לןאתליהיתהאכןוהמ1י
י ה י נ ה ה ז ־ כ מ ג  /י ל ה י ׳ ־ ׳ י יינה ל ׳ ״ י ש״-לה ח ל ה ה י האלה׳ הייא ״ית!יהמ[יה
ז ה ־ ז נ ־ י ז ־ ה י ל ' ־  ,׳  - T T .ג י • 1 .ה ׳••שיגיז ינהייי״וכאייייו •היהשס ש״ןכל •שייה
י ׳ ״ ל ה ז ־ ז י ״ י  1י  -י י ״ ״ ׳ ־ הל שכ-איזינכרי י שייהכיזה יזכהלהניי.ן ל' איג
ל ה ־.־״־ :.־ ־  .־ ־ ש־:.־־יהי״.יה שהיא ה־ -י ׳ ש ל ״ ט י ל ׳׳-לאייג׳ הכיי שה״קיכל
כיהנה התייה שכלתי ״שה התכה ע ל סכר
ה י ה ל ה ש.׳יה• ש-לייןטהיט
מ
<:־גיהל.ל ש״  1י  1.1איל ט י שה • ה י ן ״י; הל י י י י ״נה היא השי לייד <״סי לההכ•
עה ה ״ ת שנכתי כתייה נסיטתתשנ׳ שי - .ת ״ ״ ס היכין לל״יה על כה שעיי ההכה
וכיטמר
זה־גייההכהלה הןככלה״כתהנההתכאיאסקהלייהיהיאשיןהזה׳
השאלה היאשכה.
ייאיענ״ה״ניייכינהתהיעה שאיןיא״שינתןטאהאל האיש
הייסיד ישו•
הימי ״ ה נ ן ״לא ׳להן״שהיכיי-יעלייהשליהעסהיית >!איך.ל
ה מ ־ ־ י א ־ ס כ ש א ־ א נ ש ה אילקילה״השהיתעלהגייגינ״ל״יגיעתיהי״ילגתכהי
כי• י י ג נ י ה ״ ה " י ג ע הל להל הה לי אהל•—ס לא שתהיתיד שנתי ״עינה הנה יען
כל יה ״י ת השל ״׳תשינהכהתנתאלטייי״לאייהיילגני״לה גמג׳ לייגאיאלמ לכי
שיאהגה־ שיאה״ יא״׳; לה״תה יא שהקילה אכל״היו אל •טשע ״שיתי כעכיי
ש־ אה שטה יא״ י הי; .אל•• זא-ןליייי שיאיישהששיתיגלהטה׳ ׳-ל זה ילה התעייר
"י.״ י שה יעני" ט הנה ג כ ־ שת כנאה כ שא״י ל׳ ה שה יעלה אל ה י העגייה יגי ׳גאסכת
י׳לעיייגילאכקש״שהי•שה׳ש״נהאמ־יכי-הכ־יש״ישהתכלאשייעיילטי הגל
כא״ייא־ניייגה לייניתאיס
אי־יכין־״אלהיהי־־יתלנלנשיאישיעלהע-י
הכל אתה
גיק״י״כטייכיעל״־ייאיטיכקששייהלאא־״זיעיי״כטיישכמת••
ג׳ ה; לכטת׳ נל״ת׳ הלט ה ט ד ת ש״דעי׳א הא י  tההג׳; אלא ת ט ך ד ״ה שתינה י ז if
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נחלת אבית פרק דאעין

השיכהזהששיןזלךאיניטשעכ;;1:אישאשיחא0׳ס״טנאמייךעלאיל אני nאה
א־נממולגוךמוקלמיעלללזא־נמשוילימ/יזחו לסיכ־ קכל־נל־נייל ׳כייישה
ללאיננמיןמן• ועלזלנאמי־כ״שנמגי״של יןכלידיל ״שינ׳ !״סיהלהישע יל עש
האמשיןנהאינהינייהמלשיע-ליינילנ״ח • ויאכ למטיטמ׳ כסיני לא נמנה למאי
ייננמ אלא משיל לילי שעלליימ! האיד־ *״קלחנלה ואהשי לכיש ״סיני שליח כל׳•
לליןכל אשי שק ככייז כסיני  1שהיא ל׳ איייי ז ל ללכל ל״ של ייכינ׳
הלסורהשדימ׳ שעש לאמחלעייטאלכקהגי׳להנה היש־נש־ללסי״יליכענ׳{
כ׳ אי; שיק שהא כ״־׳ שי״ שה כי־נ
לעייל ׳כ״ירנמללכ חל
דינו לזיןניס שלל" עמי כלנלנ־ניעס שנא-יי ׳אנליל• יין לי׳ח ח שי עלץ י ש־־נ עלייס
ונא־יייי־נלכא״לאיפפ׳ ימינסאנקל סולאכסקיא־ על פ־ ק למ-לל •ליש .ליחש
היקכל סללח־נ׳ י׳שימיישל״לאיא •הנר׳נ של־יי״־א ׳כיי׳ שיז-ייהמיהייש־יע
•ליש! ק ני ן נ.י לא •״ישעי להטי שנ־דחס למייי־ימ •לישעילמי־־מ כילל ״של
לל״ת• יקלל ׳שיייע ייפה ככ׳ ייל שלילי׳ כ לילל• יי• יל ״ש־ כיי כיל׳ ל ז י ע ״כ•
הנטיל לנל אש ק נשאי •ל׳ ש  1כ קל ל ל־נ יה כ״ין ־ ״ שה י לשחי ־- 4י ־ היי; כ״ 7ש
אלקאכא• ולימה״עלמהיש-עיימי-׳יכ־כיהל״על־ל״ש־ .לחיין ׳ככיאיייז
ח׳ל ביילה ש״׳שה איני מלי״יה שליי מל ש.על יי• שיני י ־ ה עי • י חללי ולילה״מ!
יימלאמץימז יק ־־  tעל •ה׳ שע ליל־ -לחלה •ייזל הייה ש־־ ח־יל״ל־ל -כיח.כ
שהי׳ כחח זיןניש ׳מכייס כ״יל׳ יכל ״פלי שיי ש ל-ליייי• ל שליייכבייל ״הה עי של שחי
כיקומי• יעסליויכשא״ילשימיעלהיש־כמאל־ל״ניי״לכנ ״ל.׳י יכי; י.ייי י שאל
נ״שכ״שלאייהלכני״ינ׳ ככ־נימי־נ כהי־ ש לסכי •ל׳ ש .ז  .־ ״ ד יי׳־׳ ל׳ ,י — r :
•ה׳שעימעליניננטאלע־ שנמללא כעלייי ילא ל נין לשת ל לא״־ה •־׳-ה לק לא
כיינאככל שטיח ששאל ילוש.איל חלע׳יחכיל פעהחח־ל ׳ככיגי״׳לי כ׳ה שלחייי
ליאמיילעכיי/לירקלייסלולמאלניליכעיליכליש־אלאשי —ע; כ ט׳ש־ה״מ״עס
'לייזי־ ל׳ ד •כל לנה ״ל ל־ לני; י איילה שי אל• הלי אה כלל
יישהאהיהע״ך
עטט׳ כ״! שכא לישה יכ׳ איעכ שלא מדהכיי־ינמי כייפ; שלא •לישיןלשאל כאיי״ס
׳ישאל כג״ש־אל כיי'
יכעכייולנאמינ־נאלמשפישיפעיהיילימאיי״י־ל־י־זע
ללנה שאמי״ מייני שאלי כאיריסי־ניייס לחכי״״׳ יא י; שפ* ש״ של איי לכי ימי יללה
גנכיאמ׳ bיה 'לקייסיאל•׳ קכל־נה־כיהיעשייויאשכקכלמהייאעשה ק ל^-׳י
לכק ולא לאחי משאי לי יןלה עש האינה bה ימדמ ייני של ״של• ש! •ה־ ש .אאיא
ילה עיי על יה נאמ כ״שנ־נינ׳ ׳״שיה לה׳ שעט אלא ל״לה יאשימ״סיימקללמל־כיה
יאלעיי לה נליל אלא כיי שלה אהי; ל״ שה ייי׳ יט מיה על יה השאלה לשלי־נ
שה׳שענשימיסי קכל־נל״ליה לוקליס ייעל״; יל שלמכלל
היישור הרביעי
המוי־א/עסלאמשאיייל״שלל ש־ישלישילל־טש-א; הפק
שלא שש הישעכימ־ינ׳ ילש לזקנה שלא כייא ילאיה׳ יייה מחיא יטא ״ס־ קכלמ
היליל לא״כ כל ׳קטז ׳״ .זנ״״ 1׳לזקנה אש־ שיל יכאש־נמינלייזשעמגיאל ק
ןנזלנאתילכאנמלחמ׳תלההו^ נסקיאשליןנללילמשכשעככ־ילי-נ׳ ״ זכיית!
<  6 3ו! הכל
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ני^ת אמת  p aראשון
מ י *ליה לכלא ״ג! אתאהוי לן גיא לייאש !לקגין יה׳א ה•? ה*כט ויא  1היןכלה זלית
דנו ונ״יתיהגישלי״ניאתכ־קכןאכיניעושויטיהנטאהעלמנומ^וא היה יאש
נ״לא״׳תינלנהנה ׳לקלל מלתי יל נה לן ניישן העני; ל שאי ה*פטיס והזקנים שזכיתי
נליךיזלליאשנהשנת״נ׳נלהננייניינה וייכהפעמיהיהמנו״סעלפיטחלקיש
וכלולעיימיעלילכלןשלילננתטנוש״יאלהנניא• ישאיחכמיישיאל ונאשייזין
עלילוקטכשלאכטתד־נ• ״ניייתש״יאלליאשההנהנהוהקכלה הנהאהכןהתאמין
י7השי.אייכ״*ל*לישע״הילזקטסשהרס;טשמסיקללתהתייה ופיחשיה לזיןכ•
גית״נ׳ ילי של אי-נד שלה •ייני נינילה יא  tאתי ולן ליל כלל יוי וחי שזקני הניתלין
ה•׳ ״״נקא־גליאשעישלזקטהלאא־זטה״ט אתש״וי<1יימלשלא עת! יולנילנניא•
ולקנא״י וקטהלנגיאים וא״נללי ילאייטאלזקגיסקכלתליטיל ל״לכיש פלאן
אגל• לבי שגט נאכ״תה שה ז פט •ס ללשלח •דיז• אלליסאי-שיא״ת *נאי ננע • ללא
תיאה ש״ללשכט״שיאל לח י.״נאאיזי״להי1-ני ׳-גידה ויל ילאי*ג 1אוטא לאלטס
ניל שלח ליל לעג•; ל; ג״לטה נ׳ דגה גל ״ללי •שיהל לי' יעי 'אטאיה ל״ יואד איש לא
וא״גה״״לכ״ט־ליינהגלשליכעיןעטיהזיה
בעיי ״לי •ג• ע ג י ע ט י ה ו י ה
וגל״ -י״תישטטתי״־ה ׳כגינמיתיכ״ילגתל״שללהשילילטיישפישתהיילן
סלחכייק־׳שלייןטאל ש־־ 1ל••* ך על לה ״לך ליוה היה ״פיעלליגיליע אגלגיה
שלאש־הה״עט-היגא־׳לל״לין״לךגתיכהטת־לעי״השלא יהיה איש נלי' ל׳ אש
ייקינע״ה״אישאשי *גאי״ט ולהן *״אל ללגיאנלל שחלתה״לך'אמי 1יעו ויאז
בייעתכהיכה כעיט״לשאיללכה״לךלפ• שליל על; ל״לטה כקינ •שיאל יהיק יון
ל י י י ח קיילללי־ה־ י״־י-־והוקכ ככ״שיאליהייהאל״י״איכמיייםייקגלתה^יה
וש״ יתהלנל ח היל״ל״ל :הדת*.איהיהיייזטה• אתלעהיליתיזגזלה*1יתשלישית
ויטעית
ריפוי• דדעש׳ שלעלקקללתיתיילליתלייייגתלזקניהניילל״״ייגתלנכיאיש
״ ־ ״ ש״טיימל״ליייטעלתילליה״יינל ילק נתא״ל גללייז
6לל —ךל ״איל ח ־ •טל •-ל"; ״תי גיי־יגת• ייליייימק ״״ג׳ לעט; י שלל ה הנכיליש
ל״ של•-ה ׳•יהלל ליי ש".ל׳־; של ח שי לת־אקי ״״י•׳ תליה יייינתה ״תי״״עטת
ליש-:ל ׳־:הה׳־\.יהל~י תילייי-יל״להל״-אלללקי׳שללליא ״יעל י״הנ׳ זה
ל י ־  .־ ״י• לל ׳״.״ של י ליי״ -לתההכקית״קגיתהלייחיה של״ ייתי ״יימקיה יי״ט
ו ^ י —!-״י ש־יאילכיא־יילל ״ ל ח״תיגי״ליייאיי התייה ״שלית הזקנה
זיע ל י ל שהללאיהלאי-ילייניד-לתלתיילגיילשהלגיאילשיא״ שלייל לנגיאתה
י י  ,לייי׳ל״ל ת א״תתה יגי:״ל שההיל״יהכ׳ לגי י שיי שיל׳ מיל שיעני; ה״גית
ללי י ה לל ל שי־ ללי ״יל יחל •יי״• נגיא הקל ה א״י א • שהגיתי הייתה׳; *״עי; לי
ואל י־ן איי לי.״היכל־״אא־ליאל• יי1איאל״ינהייי'אאיתגלהיקליי,י:ההמטי
וללןא״ייאל״לאאליל״-אייי מ לקכ״נעל
הלל לל״ תל היי .כ לאעההלטייה
*־־•ע ,-ל• גכ־-־ל אי; *״־-׳; ל׳ יט ט ל שהע־א כ״ל שטא י-טיז לא •פהיק ילי ג״טת
ר אכ נ־ין כגית׳ ׳קכלת תמי ג״ה שטה תכש י וכת׳ שאייי לא כש״יה ליא כ• לה
קישגז
1

1

1
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היישניהקיהלל״י׳וקלנליאיסטאסקטזכיזיסאנשיהסטאמילדעומלא אייר ולאיג
אלהנטאאשייהיהכימיסללס ־ אלל אמי'להיגאל לללטס ללי״ס ואל השיפנ! אשר
•היה טי״סההס י זמר טאריד כפ ט ׳פלא יייין יכי פכתיה למ״ת יייזל התגמד
6מה »א כמשגתג! יזיןט לגכיאיה אין יא שהק שתה •ה ה׳יא־/התיל ׳,ל פ• נטאתש
כ• אס שג״סיה היןנלה לנטאיה לאיילה הדוייתכ״ה שלה מכא״ס ל• א־ן הפד ,שהי־גה
<זכמת התירה ייןגלתה כשל״ית נ״! ל גנטאיכ לפי שלה יד! י שת־ל׳ גלי״ידל ת״י־ ייפט
6היא לימה להלנה לאילי נחלל גנכיאתה ילק לעש ל״ל שי ״י׳ איכיזיהתייה יהקגלה
יטתיה עה וה ל שזלל המי״ שית
 •reMהשישי שקילכעטןלנטא־סרייהן״ל שיךה כענק הטכל־ה ״השי־מ-ה
׳שאילטכטהינטכ־ס הש
ה׳אכ״לןכג״יטלשיייהיכלנכאש
ניישית־הלה • זהנהדיןלשהשלסטלכלאט־תל״זליתשנלכלנל כליית יזישיזיזד
זליי! שא-ילש״ש שה חלל
גכל״זליכהמשכעיכלימיעילהשיככסיככטלןת־״ד
גלשילנל שאיהטכטסא־לסטלטכליגל״לאש״י־ה״ש״ית׳ טכלאיזיי״לן נייך
הטא אן איש אל עגי שנח •לט ׳ככגע׳ ט לא ״ז ש אלא איינה ילללל הלי־ נע י ״תטל
 [ V׳תדלל לפכח גלל ייזל וייזל שד פעיי־ה א ליכ קל אה־כיעייהלאי״י-ליננ יללי
לעמיד לפניך ולא מהיי יייעש! ל; מייד זלנהללננלגישלתפיכ״יש״שעלעג ימה
ט היא מקנלתאיי "ייני!לא זילמה יילטלגיס יכן ל־ל עני; ״של ׳־ל שעל־; שחי -זקני
ולגכיא־סשלסלהכענקלשל״יתכייאי־ךשכטככילעלהיתי חטייש־י״ל כש״ש
היזאא־ לאין ולרי״ס עליה '•לישע ליל ללגנהלל מ ״ש־־ליידק עיי! לח •ייש י׳יל ן
לאללטעיןהלנגלאללשמשילקקכלילישע ייא־ין י גל •א• ס טדי לעי ״• י י י נ י ה
ז קכייתהתייה יתד ״כל ליקליהילנניאיס ליי ש-יקלל־ל לללנל מ י ישי[ יילל שיי
הטלט ׳• 1זל טיל! איל לא ״י פני יישל ליל• אייל יכל׳ •ל ש .לכנ ל ל ל ל ״יפי שליי;,׳
שלחית׳ לטי לא לט.ג< ל״־עליגיטש שזלהאליהלזימו־ג ושיזיג״יגיומ למי• ינכה•
לק לח* ייי" א ילל לאימה טשהאיילהלייתללי״הכל ייא״ גא ללי שיא לנעל לשית
ל״שדמ׳• זלקלאזטניל״עלהשיכהמיו״ליטשעשכיעטית׳ יהי״ שלי־ מ י שי ש
וטיל ״שלעתלטכליה לגט טל י נל לא נקיי* ג שה טלליה ליי׳ הה שלקיח• הלל נגה
ללי •־מדיה לללשלמאי גשניל־־־ייתלג־דיאנהל״עיתלנ־נ—׳׳ידה ש״ :יא
כלל למל ל• מס ג שיי ש לגי שישייה גט־מיעלו־ידשגקג• שנ-להיקלוקניההא
ייןלכל־איהלא ילהגי״ל־סי־כלה ולאיךאסלטדגלהלשכזינ־ה !לה גש; גכימ ש
נשאילוקנ־סיהככ־אה שלנלנקייי ש־״אלליואל גילייזל חלל־ יללה •שעיט
י ק י .שיו־ ״כל ״שה ׳•ט שעטךיי לכי כש-ה לכי שכנ• ״שה לפג• חייל יכני
הנכ־א
•לישע ככני לכנה ו״י־תלטז־לה גכ כן נקיא! זקניה מימה של״ ככ־מיק של ״ של
ולי נקיא! גל־א־ש עה ה ״  ,שחל על־הכ הייה ׳־יגנגא! יק כשפע׳ •שיאל — -׳א י—• c
ויילהל״גטא־היפלמה שדיה ע״הה שהמזל של שעל שטל !״א לקיש שיל על״ למ
כלה ט ע ״ כל—rה וי!״לל״ל*ן״ • וקחלקללנכ־אידה מכל נקיי׳ כלה זקנ־ס
לעי שזי ה־גל ילעלה מתי עלמנל לזס שלזין״׳ גא• זה • rn inיךמ׳ ק לכט־ ׳לתכיד
י

,,

ח
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fa־ nאבות מרק ראעיון
«5מ)fby

כאלי י י השה י׳יה שיה אנשי ניתרתי
הראשיניהשהאגליישלישהנהנהנתהעה הנהאהקניארההמשנהמעלתהמקנלים
יליינכ אתי מריעה ראשנהמעלתמשהויהישעשנקיאיכשמס כאמהיכלגגהיאאיי
כ; ייעלתהזקניה שהיי כ שאר הכימיה כאלי הה ה•׳ כמיןיה שכעי הזיןגיאכש• עגמי <גית
ז־נישל״יעה ״י־יגללישהילהגעגיןקגילהידיהיהההגגיאיס• ימלרגהאארי/
לישה ילה ׳היא מ; ש׳ כי-הדלגר׳לל כאלי לא לראזג׳ כידיגתמלאכי יהמה כמדרגת
אלש־ה ועלדיאן זה אייי״לנר׳לייכרכיוגחלמירכןיטילמרכןשמי:
ששלי׳תלי״עללתייי־תתשלהגגדכיי׳ש הא כלקדתתהעיון
ו״יסמיישנע•
׳לכלגתל שיך־ל גלייי !נמו שאמול•נעתולא״גאתאלמאין •
יעלוה אייאליייי־גיייןכייןיכפי־ןאקיא רהגהיי״ן דרש כר קפיא מגא הא מילמא
יא־י י יג־; •כמ ג •לח ת.לה נ־יעליתעל ״׳ימי ׳פיישיש׳ כיעליתכמו קי וכיןחגה י
ו י  . 1י ג י ג י י י י  .י ת כיליי שיליהאלהייניאיתהא״תקשה יוגד וקלה י נ י יין שיא
י י כ -ין יחיה י—וי־• ל שיע״ן לכי׳ שיקשה על י י ג א־ג האייג מכני י׳כ ההנעות
ייי :עחלה ״זלית״גיאיתהה׳חכעיןיכ״אלש-השכיגי״ מ!*
!——•-־t .
ח •די.—.־ כליןל־ יי ,ח״־ ג׳  r־תענ־יתאי־כ יל הגייה יל אלי חיכ על זי.איההש5
וכתת
י  rד ן  .י  -שק ן לי .יה כ״ כי ־ לח עי־ הלא ש״שפשן לידי .הלא •ניאלו
 !.rvr-irיל־לדל׳אל׳ שייגען יכיגאא״יייחיהככהמ׳ןלי
רז,,ח[ ;״׳
ה ״׳׳־א״ייכיהיכהתייהלייית ״יל ד ייימכי' *ימי ויימלייידי יויעי
יד יה
-.״׳ל •ל ־•לא יד־א״ייגייתדכייה־ייהיזכי׳ה ׳ מ י ^ ק ״ י שיכה כיני
יי־ י ־  -י  .ל י ש שיי;ילייק־גיהחלחלתל״ידהגין כליעילש־וייא שיייה יכה
א •י ״ל י  • ^ -ח ־ ה  -ח ל ל י • !־לחי״ההי-ש־ה עש־הלי־ שגה ייהה שליהכיאינן
י •-׳׳ה י• ש־ ״ .של כהלל שהלה יגל״״־׳ א״ילההישכאןכלכשאייייל׳ הן•
א-־ א ז ־ ליה לא• •ז ו ״ ן הקלון איי להשיכיא אימן יך1ן שעתיילהתללגלי׳יעלירו•
'כ״הה־לכיכימא־ייז שיכןגייליאלגשיאהיה ייכימכל
ייי־ ל ל-ין״אלןון׳לא•
ילל—ש׳;־.׳ ־׳ לל־ אל ללה ללי דה—י ש ׳כשיינ׳ ליכיאלעוינן עזייה כיקימי
י ״ ל ה׳ ־ .־.ה־•א־ל-״אה:־:.ל•ללימה״־יש וישאי״ייהשכיג״אית וכשיאה
יל גי״ ־ל ־;אלשהיעת״מיי ש״אי״-ע־ג״גייל י־שיאל יכלוה מיה שיייה ששיג
ג  ' .י י־יי דלדל—־־ללי• שיגדיל ת׳ יה ׳״׳״ו יעליל ה״י' <ליע—ויגלירד־ה
יי־ל —י־השל *היא שנעכיי-יההיהיכק־הילילא־הייןלייאיי־י׳ילאייןלייקלין
לל• שי ,הללהלאיייאכימהכיןילאא״י׳גת״יתיייילשלייתיןהידיהשגאמפייגהו
"לתגג־כ• ששל יי-ל־״עגיי יא• למי זי-אתקאהגעכעייל רכיגא א י י מהכא
י ש־־תל אי* .־ ש״ ית׳ ע ז י שיית ליי ש ״ י ד י כ; י י ש יי.א'-ל ק־ ש' תלא קיש עגמן
ג־־תילןיא־־זימילייאכיאלגיתה״ן איילננשתישיהלמכ־כיןעלידכי׳ חד״ש
ית־יי־כל שלתייה ׳לאא״י״הללחתיכייליזכ״יהאכיכיןיייכייהתייהכיאהלכי
שהה״ש״יתהתייהגה״ג׳ ׳לתקי-יתשעז כמיית־יכיכתןא-״א שהקכהעשה ס״ג
ליכי•׳ ימיה היאזן עשה זי־גלדכיא תייה עש/ה שיתלרכייה ומשה עשה ש״ג לדכמ
של מדעה כ• לכן גקיא! כאימי שם
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נו^ת אבות 3רק יאשון

»אףא•יניאףנג•א•סימליי•סbהעש<ש••).ליגמהסזלמזשנש •cיההאיייפייש יעשז
פ״נלמזי ש•ה•הbאיסש<מיי:מT,כאלממ.להס;uילכל'7נ<הש<מע•כאיןהיכיי •
נעל זה b׳ נאהי נמשנה ׳עשי ס״נ ליערה • האיינס יר אייל שיש־נלדט״ס לאלה למג
ישי ששלשמלייסייס למלל הא יטל״ש אנשי כנשמ הנמלה ללמלס למלי היי יייללא
לשייט׳ יאיכשילימיכיעלכילרנריסלאלהטךאילסאנשיכנשמלנמלה לכי שלה
יינינק ליינס ׳לעמימ מלי״י׳ לילל כלנסיל שללה יעש ס״נ׳ ׳מיןנימל שי״רמליעיה
לא שנאמר שליל זלל״א״ריכאלילל״סכילח שחשק ליל ריז״שיא״י ראשינל שלי ,לש
עימי על ליק ׳ממי לן מלייי לליייע״מינ״ ,ליי; יק למייל שץיס ליל ראי׳ שינ ו
עליה ואמל •היית יל׳.״״־! מליימ״סלרלל אנל טל זל נחיימ עני; לכנכיה לה״א
זמנהנה י זהיימינט; כעיני שא מיז יהסאמיז שלשה יני־ס א־כ׳ י ז ז י לאנש• לנסי;
מחלל אכל לנטאיסחשי זכייא״ישלנטאיסאי•״ לאנשיכנכ־נ לנחלל נשי כי ללש
קכלת-למיילוכיר׳שילליי״ידניכזקיטע״יריתל״היהלילייעשי כ״נ לי יל יטה
וללכיש-לליימשלננימיסליייזכישיליכיילבייל שהה אל •י ילל״׳ שילייל׳ אי ,ד־י,
שהיה ש־להשכ־ינל ׳־עמהנללטנל־נ יל ׳־ייע־לל י י.י נ— ׳ן י—.־.למל—ל שיא
לי! נניח כלטשנכשלנכיא״יזטימל־ייטעלייךלילנה נ׳ ל־.' .מי־•?.לילל • י מ ו
יחכליייחייליינכשאיסמח־כששליייללחחיזי• ללליחיל ליל •׳־י ייייחק י־יי־יי
הקכלהיהשכעילחלכיכירידל״׳כלנמטייעמה־טיהיץללמל ו״כניילחנ זכייה
ויילמט׳ ינסחזץאלינ״ןקנ^לשלחייכייכיינ; שילליח•לחשי יה ׳־•.* .-״־.ה
מסמל־ןהנגיאהי״שיאליינשאי״־קללללמלי״ש כ כ • סייי־ע-יל י׳י-י׳ שלל י י י ׳ ליה
יכני זל שיל" ״מיל׳ ל"; ליי שלל־ל־־־נ •.״לכיש.׳ יל— • .נ י  .־ ••:. .ש.׳־ .ליל
שטי ״טע״שלנלחיהנשעל אחמינל ק ש־—.י יל׳— rיילל כי• שיל אא־ •ש נ
•
י שי.ל׳ tכשאי ל_ג־-ל שדל•־.׳ •יי שנמלא״־לא
•ייכל• לחש ש ללי״ •עשי טינ־ל למי יל ט כיל י  - cי • — י י ן י  .׳  - .י י י חל קני
היכיישלאלל שלי״ימלנכ־א ׳•ןניאלשילנטללנ־יללא־כ ש א •י• ׳ ..ההל״ש־ ״כיי
ללסלקכלל ׳א־נל מ-נא ט שאיי מ נ״ שלל לזא־לט •שהכ־יש של־ .ל כיל-לא ־׳
זיש שכייה שטדנ נהה ילה א״־׳ ני•״ ׳.ה ל י ל ל ל ק •ך-כ ככלכל •ויש;• ל כ י ש ה
כמל׳ ככיbא מלניסיזימילימוהנזללשאלליששיעלחאי־׳לל
נממש לש־-.ש r :ל־ך.לל כיי לל״ק כיי-יי
הנשחניל כנחמיה
י״שיל ליל שע י ה ש נ נ ־ נ  -״ד .ל לנכי־ ס
ונכיא־סמסי־זליטש־נ״ייירלייאשנל״לניתןאח־יק״חל״׳ ל״ש.ל עשה יאשייכ
היכי״ס מל״קנל אלט־נטכיןכל ״שייט ״ליק •ל״ א״ שייט; לנייק ״ליל לאלט מל ש
זקא״יכיינילמלמ• כלה מכל לסכל כזל ל״זטכילזלללידדלכזכייןלהכלל כאי״מ
משל קכל יכיל ״סינייזכי לשמלשלימ ״ס״־־כל ער חלשי ללה־ל לל־׳לה שאיי׳ ליש
י-״־•-־
ש־ע״יי מל״מ״ס לילל ׳לנ־דה לי• שלל של־כיך ל״יסי ׳הכי״ ליה
ולק״ששיא־לןזכילמלי״־יסאשיעז יי״ קלל ״יי•׳עשי טעיך ״זכיי; ל־לל״מ־ס
&דעידדז^איודמהסמהינאשיקכל ליךסמלשאממילעילטתלמ־דיסהיגה.
<ל1זי
,

דומבם

נסתאבו מ

לזאילכ״איזיהזהימהיזלייןןהיאת^&היההמ״קיסיי שלסמהתיין!
ך**
•הענייה עידליתחשייס כהזתהתייה סיג סלל איתש • יאס ידההעגימ
ריךכליתכה• הייינש יקשה ליוה לה וכי  xשאי ממתהיעיה והנה מה ישע• היממ
היניה על לאכ״ה
יג-לית תס-־ה על שכעיןהעדיקזדהמים״רי אשי שכהכההיה־א
הת!י ׳כמעל!•
כנסת הגדולה הוא חין—ן
יי-י• -׳•י״־־־*
המי׳ת״הס גייילית
1
״לי אי היא שאין
לאיל י,ול- ,״ אוסר על ׳i׳ 7nwדברם חסי״ ׳גשייית״סת
על יל !ל כ• ייעל-נ הע^ם עיכד על הו/ורד־! היעיל ילה היךכ־י
ועל העבודה ועיי גסילןףן עהיההינייייניניח
י י ׳ ״ " ' ״
העילסיסיו ייניאיאן
י
*
*
שא-כא-״״-ל אה״ש
על י י ן השלה:
חסדים t
כיכהגת לאיה את
עלי•׳ ו־ליאה כיל
ליה ״ל !הי •יי ל״א״יליל היא התחלתה״סכתאלההידשיישהמזיה וחלקיה נלש
ול-א ה־הוהל״אייילאי״ יית׳ של־לש״־גיןלס־־ק״ש״יייאחייניאכשיכנסלניוליז
יכני למגי• שדיה כי; נ-׳ אהיי ׳•יה שיייה יהיה נקיא נה ק איטה ליתי• יושיע
 -. - , mה ל-ש-ש-איעשו־׳נלללנניתאתלניתשהיאהיהנךהינ־קשהיה כלןנווו
נ יי• ל-ק•־׳ ילך •טיהכשי.איכנתיאז;יאיתי •ל׳גדיןלילאזנהשלעויאהסיכי
וש־י-; .כ-יישלהה•־ ש־ישנלליגלג-ילל יייכיטה שנה יכי״ שיוכי כייהייוי״זא
י״ .כ-ש ל ־.היהגייליהנעגייתכתה״יךשגייל היה עילל כייוין ילשין
־1 -
של ו־ י ת י ל ״ נ•;״ .יי-יי .י׳לקיאש זי ייגיכה ״תגגי י <כיכה נשתלחה כעיייו
ולש־; ילהה ילאהההטש שכלכל[ שהיה היכלי כזיתישאיכלוגזגעוישאיכלי״׳תיי•
!•־ ־ שי :היל כה• טתייכ׳ זלעויא יכזיינ! לההלהכיייוהייייךיןעלייישלה שינא
»יאיל ייק־יכיאל־לאהגיי״ש ״לן־ כיס חייכי •להחית כל כני כיימ! וכאשי כא על
•יי שלה היה אכל גריל ליה״״היטהיכט ״יהכי ק •חית את לעיי ואת הייקיש נכהי
יללי־ת י י איל׳ דכעליגי״נלכעיההגל״הייהליי״ש״לןכיש ויגעין ייל יי גגי
לד־ יי־׳.׳ .הלשככיי־ה תל ככ׳ ייי שלש ילה תלה שיעז; הלטק ייליכש כש״יכה כגטיעאי
<—י יילד לדתה־; ללל״ ׳כאשי יאה "ל הכני ״ ה אתהכה; הגדיל •יי ייעל היזיננה
י־ שתתי־ ל״» יאיי ל״לכ״לשי״שת זי אתז אל תתיה׳ ״״ה שאי.״ ע׳ שה לי מהעיןןען
ש־- .היאישטהאכיייאה תי״י לכי '-כ״לחייתזהט גיגה יגה הלילה הואתראימו
ת־י כת לער עיני כתליה חי״; לילה יכיה ייתיכחל״יליעזתכן י ואי שאל יי״ג׳ לכהן
לל-ל שיה ־׳־•י .את •יי שלהי שלה כג׳ •הייה כזיית׳ ׳כעליכיית׳!האלל״לןהלסכנרי
ל,ש  -ל;-לה עד שיעי; לכל; לט־־קיעלוקג׳ יטיל אליי׳ שלס'־יא אתכיתייייתי״ן
י-א־יתי־א־לאלהילטתהטא •גקש״שיגיןהגי-ק זעזלוליהגיגלה זהכ כיייאז
ייכלי״טאיתןההלכלייכ אלההיינ ׳־יקשכיהיזזייייתיכיןלא׳לסיל״יכא וכיין
לגל• י שיחל על כ־איג׳ ש־ל י ישתה״ לכהן הע״ק שהיכי ההיא היה אשיי ״את האלהיז
ל־»דת
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נו^ת אבות גיק יאמין

לע*תש<ה טי? כנייע אגל שמנ* נ יכי״ס אאייס"ימו י*ידס לזלחנו הממד שכל מ•
!:כהניסהנולטהנשנההליאייךאואלסלנדי־ושעלשילו• •לשני ש-ל־הי״א וללאה
י ע ז משכי השניה הכיא־ש שיל! טח ילין השש ־ ת שעש! יל ל זה ג׳••; ח•'־• ל;•לתש
ילאי! מגייסשטחהיתל שגתגמלפיהיתמ״א לגייאתלעילה!״שנ ליני כ  -נ •1שנ ״־י־
יישאל ע ד אלשכגדר משמעין הכ״ין זשאלכאוייס ומדיה ילל •ליל ס•־ ילאיי־א עש
ריאשאויכווישתטשיאהשהחייגגטכדגאניטת לייךש נש־ליך תשיכתלאיייש
ויעידס א׳לשליא הי׳ ש אל אלויוליעל! י י •איי ל! ואאי׳ ק לא חל״ ללי; לנ״ק ו אילו
0פי דטחל׳יךא כאזנא ליזיאל אשי יאהדניאלכשנתשלשלטישח^י ילא ל לעל לקיטש
זנפייהעזיסשיימשטויאייאלא ש־יאשההלידלישליא אלסלניאי ה~ לטי עזה
שיימסהווהיגהומץזאתאיכיוישמחאלשכג־דגדגיי׳יא־יילןל־יט ׳לי״ שלחג
כלזהחשןיקנייאןעגשהאמשכנהאתשיזיעיןהנדייןכשסאחיייךמ! חננה ט ק ליל
)ללי גינא לחנית
ילגהגסככ״/שניליך׳אלשלמיסכשייתיכהככממית שינית
*כמגאיסשולפילושישלהיטשלאלסכנ־אייהה טלן עילו שאחי ש-לי שיל עש
!!מיעיןלכדייןכיכו־חכמלטכעיתישכאז־ דגיא כאכ״תלאלטת ללייל ענל לכל א
יעשה )לש־כ׳ יש איששו ממעלת זכית כאלל״ת ׳נילא! כיניאשגמג כאלין־לא
כעטטשמאיד״ס שאמי זזה מיה שלשתטלשיעיט זל׳ ענ״;לשיס־זל ס־ייז
ואינשככידכיאמללשכ׳ יכה׳ אגלxשכילשלשליכיה נליא ליעלל כללל׳ כשליל
כתירהדכתיכאסלאכי״תיאיה ליללמיןתשיישואחלאשיתיוקלשאי״ש י׳ שט
6שמעין הגדי׳־ ,אמי שלשל דכיהללל! כעד לשלשל שנולי׳ ליעלה ט איי על לתיל
יכגג -ליו
פגגדולעידטתלידי״שליכל!איייעלטגט״לכעדיעזש״גלתייל
יזתיט(כpאמיגמ•ליתחסייס וליאל שדיכישיכלאייץייןגי׳*׳ גלז; יישלל
דזאתי זלניאהליכההיא שאהנפ־שילהא״ייג לכייל על לנלי׳ל ני״ של י שתי
למעללשנסיףזמנשכשטעמץל מלש לקכלל לכת אנשי כנשתלגילל איי׳ ללס ול
ללישייתם יאי׳ לכיש ששיעין לכדיק לכי שלה יש״י־ כ נ כת ״תיילל יל יילאאיל• שלל ש
עשלגכ כלל שכפלכילא! ומכיית׳ שחטד •שיחל לא עתה״ ,לכא נגלית!ילכלןישיה
כגייסאין תייה גסמגעלעכ״תלנתהייןיש ׳ככלגכיעני;לפית׳יכישעי שיאל
ושהיז כגל! !לכן לשמדל ללולאה על כל יה נתת לייי נאל ׳יי שי לט־א׳ לחכי• ל״שנל
מאיש אאימ כמו שעש! אחיאט לנגיחה לאנשי כנסתלגד׳לל לכא״ל תחיילש ׳כימ
פדנכיאיסהזהמאלאגשיכנסתיתד׳ללעלשלשדיעטטס שללט! יתיט; כי״! ,ט
ככל שמעי( הכטק ללאתמאמי1ניאלש• כלשתלגיילל לזידי לחכי• לי שלל לגא• אאיא
כגדגויסאמיישעללת״היעללעטדליעלגי־לימ^שיהכמלז אמי לולי! כשייית
ליעדה פן מבאי למ״ מיגיתיאפיןחכיתיכפייתקכלתתירל »על כל לזליז כעטית
ניתהמקישפןתאוהאויכהיתשליהלוהייעי״ליתחש־יש פן ״ץיא הפיילל יהיג׳
אישכיעל!כמכתחיכ!לת׳מכין יטתלאזהי־עיעל ש׳ ש־לל-לי ל י י נ  :לל-ל
ומכיש עד ש׳,־• כל לטי׳תשכשלשגש־כשל׳ כטן -טתשג־ ואפשי ל י  -עי־ שייטי על
שלשתהדנליש לאלה גמגמה לנה ועטן וה למאמי שלעלכ לללל לאלי ,גג -לק־ ה
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גי^ת אבות  p aראעון
ייהנתנא־ס • 1הנינא המאגי שהס השכלים לנכיליס תיזזתי שפעולתה היא לכיההשגלן
מי־י ״גל• ש־ל־ה גלש זסגשש ולה *ה תגיעה ואל הג״נא הגשת• השתית״ המתנועע
ואל העילס הנפשי הגשתי התיגנועע
תידדכנהילנגיליתזקתילאל־עלתאתי
גכל״־טתניעית אגליטהלעלהטס׳ ואמי זל לשלה » ע י ס •תגאז כארס שהוא
עיל־יך ;!.שלשהייגיכע׳ליכילנללכמלשכליהעהטולמיעיאשיגיהיא ג ע י השלה
לי׳הנ• השכל• העלק ילק תליל נעילת׳ היגיי געיוגה ומיעתכנותיל ואמתתסיייתה
כלעלהשכליה הנגיליהשהיאהה%לה ׳השגלה״עשיאשיטהיאגעיעולס גלגליס
ש־־כניעעכתש״ךגנהש• אלהנגללהעל״ן ״גילקהיו פעילייג•! שלזה השגל סטי הינימ
ש,-גי גהה למיל לגיייי טךכניתילתכליתישכיתתהיזגיס וליאעייס׳שכתית״ •
ונהלל.לה״ניתשי^איהל״ק׳הכיגוהיתייילהא־האללג״גאיסלשיוימ״ש יישיתז
ע׳שיינינ״עלוהה״ייעלהעג יה והמלקלאהיטא ייה״יעשיגה גןוטא ג״ה שכין
א-הלהכ-י׳ ׳פעלתינ״יליתהמהייסילעזתהאיהכייכ•הטיזכיי שהגייו יעשה נס
נ; ניט׳ כ• והי עני; הכית• ל־ילמתהסי׳ןה״זג הידני ״גד שהיא הייה נפסיטנאשי
יש״״ ג לעי• .ני :להל ה גשלי״יתה ט; המנש־ה יהיה הע להע״יי על תלו גגטן!התניל
להזקהיישכעללעי״ייהיאיניייזיקשא״ילעילהעיימיעל לאיה הנייא עילסקגון
ני ״ לה ש - .ט ככ־ .כ שלשה ״לה מלנתייל שליהל״יישילע״ןיל״נתלש״עיית
וההכ״עשל שההל״ניתל״עש״תיהל׳ ׳מלקיאהל״גיתשטןאיהל״קיה שהיא עגמה
ויה ל״גית שיי; היה נהגיי׳ שקיאנ״־לית מט־־ה י״וה־גהנהיגה היתל המליקה לזאת
הכ-זי־ג;י'י־.י.נ״.ה למינהההנכ־ש׳׳״״יההה״י״ שלשה יכייהה״ ייתגין
על הנ ז כנסת הגי" ה שה״הככלליתהה״ הי״ייס זה יאי׳ לכיש שיועין
כיין y
הטיק היה ״ש ייגגסתהגי״להייאהיהיי״ייט שישלהלוהאיעפשהילייש״ויכגכת
לנ־ לי נכללכייה״ייהיהזןהגל הימט־י1רל־ל תי״יי״גילעל שלשל דכי״ י^הייש
ש־ ה על י ת יל על לעט יה יעל נ״יליתיזהי׳ כ׳ הגל לא נחל יעיז! על ״אייר ככנסיה
לכ שיהלוליי״ עללתיילכ״תיניתלריןיית״לתל״ידיל לא לזליי׳ על לכרי אהייס
גליליה הכייזהכשליי״מלתיילכייל׳ תאיייללג״לגלתיזה׳ ולכן א״י שהעילה
ע יי־.ל הת יה יל על ההגייה יהע״; כה ת״יד גה היי ז ט ה כ״ה שגי( איס ל״יןס
יי״ייטגי עזסתלתייל שליהייה״י״ייהילייגיתללייעשל 'לקהשלהלזה
גהליהשיניללהג״ כלל על ״ל שכין איה
ט ד ־ עי ל  .ט יל שליח על ״ג תעשה
ליי .י ש־־עיןלכייקטטן ג״יליתמכייש <ה״י שליל לעילה ע!״י על שישה ילה
לכי ש־ההנכינלשל .״׳תלתייט גליגע״ןיכייעשל •של של ל״ל לה כעי שלשל ילין
ל  .־ ה ־ כ לנכי•־ ש׳כית• וככיניתההתייהיעלשלשתה אהיעללתייהשגא״שייוז
לכככל לכל ל גי־ה ה שיאגט ״עיי ככל ל״ה יגי״ ט לה רכי יק היה ״כס ט טא ה״כה
׳גיכי לזה תאי ט ייי־העלליז־־״ל יגי״י ׳כענק ליעטיל איי אתי׳אלליןתיראואייס
׳עגיתהית־ימלהיכהיגיןמתלמיןיהתי״״יךילהימתיי/חלה
ת-כייעייי י
ייךכן ׳כג״יל תליהי־ה ״ י י לה תקיל ילה תהיי י ת ככ׳ עין'אלכתליען כ״!ן אני
״ יא־י פתיה תכתת את ה ן לתאץ• לעט־ףלהגהגן כאיגן:
1

השלם

נחלת אבית

־ דימבם

כו

•יש מךאלניילאשי״ניל לאדה מ•
זזשיים הלה היש יאש הייל הי׳אשין
שי(׳; ל! שילל עליז אנל •עשה «
ילמכידידישנ כיי שזלייד• ולכי
על יין• לאשל• יהחדנה ליי ש־אייי איש
טשמעוןלנד־יןכלל מעשה הילל כשלשל
לעלי״ א׳ לכנ! הץשן
סעיסעלתניסלתגייה
יהעגוי עמיל! חשד״ס אנטיעוסאיששוכוקבל יי למשא! עשל ל• בן
לכ[יאוהמכTלנא• כשמעו; העדיקהיאהד־ז •לן י איי ;.ל ן י־לי או
שני זד! ללכיש אשי
איזי״זלנאיס־ יהנה
אנסדניס איש ש!כ! איטר אל תהיו כענד־בס זקפיסלשככיישלי
6ליזי עיר אתיל  3הכעיכשין ארת הרנ על ל׳א שיניקכי׳( <א<
יל לחסיד שי!י.ה לא
גיכא1סאקהויכאייכיזה כגת לקנלגדסאייאחז
תעל״! לשי על ייגיכ
געגייה יכ*אי
איכן יעגידהאדס ל כענדיס הכשכשין ארת ש-ט־כ לכל עילל חסד
לכייא! • לתלו ק הרנשייאעייכגתייקיל ״דץ׳ לני״-לעל־׳ לז
נעג׳י׳ ות״לעג־׳לו
מעיי כיאי ענק ה
היניי וישיק •יחנן פרס דהא כירא שכיבש כעי-ל שאינס ייין•
עליבס!
ללשלכלילתלנ״ילי־נ
יכי כליאיי נ״׳לייכ
חש־ יכל כיל שהת
יישד־סגמיש־תגאי׳
עילי*; ״אהלל ליי! שאייי כפיק ע^י*
האמנה כיכי׳ אנשדנ! ש •יאה שעץ נייל
ייסנהייי׳עסללזללאכשין״[ היראה
לאומי! שלאיעגיללאיסאת <היאו על
וא״י עס יד! מבס עיליה ״״לכל לא
יינינלקכל פיס אלא על ״<מ שלא לץכל׳
יכלה! לייאל ל.1״י־ והי ״׳יא שייס
כ• לנל יעיז״ ליד יל מידד לא השי
עלהלט ככי כא לידיה ל״כ׳ל כייאה
ילליךיא כני איס לעגיית ל״כית .״כני
ול!אא״י!אדל מלהץידיא ׳א״ימ
השכילנאמ כעשייללדלי׳ ליען ״מכ
ידזכיד כגיי מאלכל עכ׳ד ייייז ואיה/
לן יהאי־כמ ״דש ליד![ •אריכי; •ידן
ידילכ לא ׳שטזדכי י י י שלה לעש׳תז
ולמעךמזכלן זאיייישייי/אדתוץת
ילייא לא יעשה יכי ״ י ל שלי ללי מ
יאמ״ניינהאשיאנט יללין לתש ליען
ייעזתז ל• לייאל ״כיה נייל כ״נימ לא
•ישכלן׳לכניןאאייך• ולמען מא־ין
ילעשל יכל שקכ״נזמי שייכת ויד׳ לזל
יידיש• יקכיין״׳־ניכיס׳ ילא •&ל
ידוכס שני מליהיה שס לאח־ נד׳ק ׳שש
אלא שליןכיה לעגימ איי יי •מ; יידה
?שני ל־דה יכחש שיעי שאי»ל ל י א י י
לכלס יל להאה איד ילשמול מכיינ׳ כל
ינאי ״לכל״׳ ואי למתל לתליי לנל ליל
המיס לייעןיטכללס׳לכנהס אמי׳ה •
יאסלזא •תכין יינה ימס שדדה א״ לפתה ש שא־ןלאיסלא ליי ל ילא עינש
ייקתיןהכללכילאהכימ כ׳ניע ׳סין
מידידנו ״כיינ־כל־דעלמהי !לנא־דכי
ידזמדייימלי׳ינתו ״;לללל לנ״תו ה
אץ• •איי אנעדניס שה*א עגי־ה כטלה
לידיה לתמליל למתי כיכמת־נ ׳למכת
ושאין דאו• לעז יכל י ילנל מזל איית
כידאתיינייךמיסהמכיי־נד׳קייכ״דס׳
מ ה מ כ ה ליכמ אינ ׳  b tלפיכן הילה
»  u 7 3וגתשי
להס

 rhnjאבות
^הס מזיהימנית־ ׳יידאיייגסעגדן
גז היכהשגש״־ס ע ק נ י נ ׳ יאה האיש
לא •כיק ילה  ryשכי כפעילת׳ אין ספק
שלא •תניעעאכל ש־תיש! כענייה • כ•
ת-.ליגפ_׳ל ־ג לאד ׳תניעיתה סאאש

זהומבם
מאשי לא הי) •סלי' לקק היךליתלפ• >!t
שהגיעלהם יזן האיזזנה שזאת האמונה
היעה מפיה הגקכג׳' כל שק שלא מקק
הנפיריס גנוז ללאמק היכי שלא יכל(
לכזכ׳ אכל ההמ׳  fשאל׳ המ מיניאיהאימו
יזפהה היי ל׳יגיס אייכה יל יכי• מזיה
זאמ כל *זי לסיעת׳ שהיא חאמק כי»יי
וחילק על הקכלה שאינה אמתת ווה
לכש׳י ענמה ״ן המגיתהמקוגל׳ יהנזח'
)לתקנו מהי שלא •כלי לדחותלכללכאן'
יהיייןכלועיי שלמדחק להה היין ל
לפי״ ש כ• לאמי ששנ הפיייש כאיזיייש
היה יכיל להקל כייה שיינה ׳להכנה• נהה
שיינה כפי כינת׳ אהי שאיני מא״ין כלל
כעקייא״להכקז׳ יכייה היייןכלי אנל
קגתנג׳ אי״ לכל ו״אז ינאי אלי הנמות
האייייתשלמיניהייקיאיכאל׳ האיכ*
ול״נייסקיא־ס יש״יתש אכל ההכמיש
צ־ייןה ינידה׳ ׳ההא שי התחילי לל מ
על הקגלה <לפיש על הפשיק ה נפי מס
ש־יאל להה יתלת׳ ש־ש-יע• למכה כלל
הפן איי״ ׳מגי על פ׳ ליעי אשייויוך

אשי עשה מעשה ׳שזתאינל שכאייי
וירע כעני ״ השי עשה אכל כ• •יזיל
ייתס ל־עת׳ כ׳ לה ל׳ יהיה הוייע!א יהיה
נ׳  rvrלפי שכל איש כי1ני׳• 0סין נ
זהימנה פ•
נ״עשה׳ יכי ״הנאתי
כזה שה׳ ,יא״ לאיש שיעשה המסת ל
לתכלית מהי כי אה ״פה־ג ענייה לא
כ  .נ ־ ש־־ש־כ השי עי״ לכי שיא״ לההיכ
לי
ההיית״ ״שה א מ״ת ייגע נל
ייכאת :,״ה ילה תקש •1יה תנלת־יזי
כ• הכה ה .׳ שה העגי־ה לתקית לני״ל
ע׳ שה יעלי ״ת׳ ״יען שאייה שיי לי מיתה
חל •כ״ ,ה־ג י א שי י מגי ל׳ ג-יה ה״ס
ילי.ל*־גת לתה היא כעילתה כעניה
•ה• ז היא הענייה לשיה ועלה גיתה
דגלה״שפי !.אשי יה״יי לן תיעשה לא
התייה א־ל־לאת י תלהיך ככל לככן
תכי י יק היכיאשי •גמה לן ׳״ין י שיי:1
יככלנכש־יכללימין ואיי דיי אשי
0׳ ש ייא א־ל ה לייל׳ -לה אפי ייאי ויין
ש־־ש כ״ל״ל״ •לא ל שלי יל׳ ת״  -כ• שהיה •עד ״תה היח תכליתה ״פ־ ז על יה ששכי
יכה י ; ל י כי־ ש ה יל שש על הגייל הנית; יעי דהה־'האנינה היא שיא ״י הא־ה לעגת
ייל־ליה־שןעשהליכןיא־קלןי־גי א •נהלשליליח״ל ש־ג־קידלדין ׳שאיי
זהדהה־־ שלה־-ג־יא־גהשהע״ שיישייללהי־ג״לההה־ ׳•ץ! לדג״יל• •ילכו לא
יני־י ה—יה לכישהעיכי״אהנהלאישכהיכי״״השליהלגזמ!׳ ׳הייאלא ״עזה
דל־ י ״ה שה יהי י  .ש ד יהי יעתהיכ יכיה האי יק י י ׳היהיי יעלי׳ כהי -י י י יזיע
ו״ ־׳ כ י שהי ה״הישיה כלס כה אמי יככי איה על *עתה זה ״יה שא״״ כהיי״ יטל
•־ י י  :הייני ל• י י ת• יה כי• שאתעשי כיי שהקיא יכי כד• שיהיה ל׳ חלק ליעילה היא י
יל־ י ״הלה ל״ ״..כשה ״לא למלכת־ שה כ• ידה תבלתהמגלהתכלה י יאק יהי׳ ש״ א
דל־ ״ י ־ תלי־דאנ״ ידיעת •דה קשה על• ימי להיליי אסכפ׳ לשין אכעיגגיה ״פני
שתש :לי; י שה פיס שהיא ד ת י הניתן נהקדגי׳זימ ילה עגהל״ןיהקמכ איני נידן
סגל•

אבות  pisחמיון

כז

אגלי)לא הכיא עלמ ה מ יאיה כלל איילה שימאס שמיגס •יגע( ימה• ייאג לימי עגי*8
מסאי מגאה גשל׳ פיס יאגיןליס תרגלכעידןגפשי־גנטיק נפש־נאיגלגיגיהה»ל
גת ל׳זן פיס על לאי״זל התממ״יגכמ׳ שאיי< גיסכ עיתג׳ יד שיש תיש מדס ייקגליינ
פיס)ל עגטש מקכל• פיס יק לאתיס שמקכל• פיס יאנהס כל!יז שטשלק תייתל תרה
מנייד יאוכלקלעגמסינקיא־גפישלפ•שפייש• אייגל יזתנ־יןי כליך וייזנימל יי-יג
ייטע שזל כלי איטמשדיי׳יזמיסכיאס ספי נפש ׳פייט אי דגי יןכיכ ׳י׳יגכל על פי
השידה)אש היינה טט/אנשתגיס להיטי של^ יעני י למקימהגי׳ל ליי• :עיש לטיל
כטיקנמשד ולאיזכייהשכיהני־קכיקיהנהתגיי׳ליהשהניךאן שכי שכין ?יגל
מאו יז־ק שלק של נדייןשילק ליל היגי ייי׳ שיתייי על מנמיץנל דליי ל של׳ת שש טלל
אלהטיקכפיהתשי ׳•קשהעייגלשיןהמשנהיהענק ־יי־* ״ י ־ י ה ל שיש ת־ג
היגזלהימ׳ישיאייעגיהאד״מאלגלאילשמלייהליג־־שלידעגדיש ילינ ט לגס
העגטסלאיעגייא־גליכ לשתה'יזאלנל ׳לא יפא־ג ליעיל ט תל ייכייג ללכית
׳ת״גה יכתמיענ׳( ג ט.ימ
זלייגש נ על כיתהליפג נעינ׳ ״ שכנל יגיה עגידמ!
לפי שתיןדע־גיטתלגייאמילאימי שאי( יאיילני,ש ־דלית לכעל ליטילחלל שנ,שה
אידסמכאדעגמסלההמהפ-ל שלסכעלילט ת״ ,לליןש־דלליד כ,ל ליעלה ט תש
המעלל ׳לאלת מנד שליא א י ד ׳ה־ייי ׳הכלי ש״ ל •א לענייה לשיל שיג״ ״׳ל כ׳ לגס
•שכזלליעמליעדל ילל מדיד׳ למייל לתללי־גלכ׳ שלתנש־סלתלל שליייס ללא־גט
דכימעלהמטמלאללהמכדדיסעלליעלימלמ־י־ד׳־גכפ י י ן לפיל טפיל ׳תילע)
גיאשש שטזגשלינייסהנגת״סההט־גייעדילןלת נ־י־ישיהסל• תל לפעל <תשט
0כמ׳ שכעט[ למעלי דלי״תדיג •ליה זה לשל 'ל־גלת־־ג שכ; •לל נ י ״ ד ליעטי־ג
ימלילללנומתשיככזא־גטלנללכיל״זכיסלטשלתתכל׳ ההשטינלמללימגפיש• נט
זידס׳כת* גשכייכעינשכפיליעש סלהיגיי דעלת .תת־ נפ-ילימלייעלה נ• תש
איכס תנתנ׳ יאיינ״ לה שגתה דעלהגי לכ־שי־ג ׳־-׳י ליכית
פגיל־גלכעטיל
כדטי־גכשכיינעינשלהלת׳שיליי׳ע־לנפשמיניניעל י ל  1ג י נ געלהלולחיט
ידי שי היי שנ לפיעל ל־י־־ליאיני כ*ל ליעלה לפי עביל ט ג י י ע שפעל ליין ייג T
מיטתזליגליליייליזיזלאיני יכי לכתי ייפאתעטי ״דגי לשלי לנפשי ליניע נעליי
לנפש אתי• הפייה יק לגין יגל היעשה למי ־יהלל; יינה י-ד״תה׳ •>ה שלי ללש••״ ט
יל; לעגי״־נ
מליתשישלטיי־גלישיעסלגטתילדפיליןיליייילישת־ליגיג
אינה יט־ גיאש׳ מפגי עכמס לשנה ה ה מגל ממתי גתזלייגהט יה ללידת־ יכי-י י
כמעשה למנזטסללסאיג׳ קטמיןליכייהלסייעיס׳ליתסיכ• תסצפ• ש־׳ל י הגה
ד־עש״דהיימי־ג׳ נד לס עטי׳ לס• שנעטיגעש—לה על דליי •יג יגתייה יי לא ה י י
א־שא• איפש• למטל תזיי אלא ידפש• מגל מל מעשה ׳הקנה תסי׳ עלי לנל ליגלתי ייזה
שאק ל י ד ־ יעש״ ישיטז־ס גנייגיגעגיס ילה ליגגייי־גיעיה ׳ניי׳ס׳ יעליל ט תש
כעייי שםה השה עלהה ימפט יה גס גיד שה  heימ״ מי־נס אייה גדי ל היכ״ה ״יעי שה
ממישאיטמסיהיששה לטשהגיילילייעללגלס׳נ׳ימסלעגיי־גליתלהתה יגית
עאיזן •ינ ׳ימה הנר אז׳ עיגה  r r tלמג׳תתגליתנ^ש״כגס נהפקת מ ש ־ת* י^נל
כשני

נ ^ ת אבות פרק ראשון
ר:תי י •ייעד עלילה • ילק אתיז ג״סכתפסהיס תטא לאיתי איק סלע לגיקא כוי
ש־יזכטכי• ש״דלליחלקעללייזהנריקגיאייכלזה מתה שמרי! של שלם אגשיגגיס
לזכקכ־כיה אלפיהיכיס־עת׳ טישכייטנטספאישכאשיאתה חתה • ואה נריק
יגיג •י ילל -יי-ז לא י־ע׳ ירכמ ילה הטני ט נ ת כיתיה ׳נשי לכעוס כיכר• חכתי ׳לפרוק
»י.להשעלהתיה איתיגלקילה ויזהה נ ע ז כתהקיאיס ער ההם הזה לא תכני
» rיה״ שנחש כ שכין השלהאגשיגנישכיאהליעתשלהינייאאילם• כ״שריס ירכי
אנ^־נניכוכ־יקיהילטגסוכישעישיגשליגה• ותכטזהכאת׳ לכיש יכרא כימים
אחי״ס•
טא שכיס׳שלי שיילל •אייה יעלהניילאהלא שפיסיאתי מתיי
ולירי ילראשק
על הני״ל הנשי׳ כעילה היה ילא •איי ג ז ה ג י על הגיי׳להגכשי י
א-נה ל זדי נאיי פעה יעל הגי׳ ל הנשי• כי׳  x׳ שכיתין כיייא׳ כני שכי שטי כמאי
תת ,שלי׳ ׳כעייהיטתיא״יעלהג״׳להנ״ש־יכ״ייש ג י לפעילתן הנה שכח אתו
וכלשנה׳לה״הל״זתהיאקה״הלקיל שכיסית[ שכין שלנ״קיהלנתת־ לכא י שני
י נ ־•.׳.־י• על י י לה ׳כאלי יטה יהגה ה שלה היה היהיי כני איה שלא יעגי׳ את
יש ־;עלינתליך״לכיכ שהיאהשייהגזיטגילההוה זיןנל האיש יייי אתי'כעטיה
כלילית לינ^יטךילגיגלי״זיל״שאית״זהאהלפ׳ שלשיטת לגש״הת ש״עוה
אנלההפיייתמהשכי הא״תיללוא יקי[
לי .יל ׳,לתלי שיילייל מיה—ל•
וכאלישיט״השאיסאיכלפייזתיהן כעולה הזה והקי[
ל שיי ש--ל׳ ליילל.ל
ק •׳.יי.ד יל׳ שי״ליתיהככלהנכשעילא״תט״״נהתייאיתא״ם לק יאי
<—  cל :-שלזייה שליד יכי נשי• כיי שאיי! שכי״ניתכהאיעלמ ליכאלטשה״ה
ל־-תליש י יה י ת־ י• חי לנפש יעלה לי .ז י ת ׳ככיכהגהייזכהטט לפוק חלק
ז־ ר־ ־־.ש •״־;ש־ע־ההתיידעליהההההסיתה״׳געלאדהוהכנה אלה להשגת
ש••־׳״ .ל׳ שני היליתנא״ת לט ז!׳[יא״ לאיש זיטיכטיתש כליה ערשיה לכן
ה—ש ד יל תה״כ..נ־יהה״1ייש־;אתהיכיעליגתליך.לפיס יל שלא י ע ז עגהס
כ  .־ ל ־ני.׳•־ ל־ייתה ש״פנ׳ עגייתהיפהייסתהלאיכקזתגליתאחיכ׳ אה מ י י
נש• ד•״־ •יש־ לליל •לדל עתק ׳אילהלהקטיש « לפעזלתגס גה!ש״ על״(
ויל־ יי• .׳־.־.נ• ל -.־־.ילל״ישיייתלנשיי״תזל״ל •חייי ואתה תעי״י והה
י:׳ .ש־שני -נשלעלההזהאינינ־קלש-תיכפיסהיןגיככיפע״״תאחייכעייי
— ל  .־ ־ ־ -לתההיתכי׳ שה״י׳יעלזלחקטטנילא״שליתהיזגיהיאןילאהיסוט
הט־־ךה יה•־ תד האלקעט־תהאישהשלה״כ״נתלהיתי תגלית כעגל ישאף נל
1

1

•ל כ-ל• לנל יל ק על לגי״ל לגש־י" הזהיי האלה ה שלה לזל שלא ישי כל איה
•כ ש
ללשה; ילה ־ע שד איתי ת־ליתכ־עט־תי י־גל יק־ זל יא״ לכיש ייאמר יכיחליעזי ככק
יעי כ־נ י ״ ת־ ״ה־ ילא כ שדי ״גת״ של״; לשני הגש״• האפס ילכלל שיזין ראוי
לכזי .ייל ־.״ •י•; יה.׳ ל תינ״־עט־תיכ״א״גה״ה שאתר ששכי ״סה ״0ה טא
להג -שה״גתההלה״תאיגהעטיה אלה •תג ך ׳כשיךאליההולפיעילתהכיאה גדקת
מל תת ל• י יל ״יין ״ף• *־.ל הה גת יתתסד י י ז ו ז לה״שיר גט איה כתעשיס
מעליס
י

(

כח

ג^ת אבות 3יק יא*ץ

מעיליס כהסיפיק! ינומיתכדילזטתהטדעלתשטידט היז־הש הגיכ״׳ש יהנפש״ לא
כדרך תמורה ומליפק תמה שקכל כעגייתהטהעטדה אלח •ת תינה רק י י ש״עת b
אה־ לעניה ילא היה ראי״ שמקי עטרה כערכי כ• אה אהד ׳אלכה שינה  r wאת־שרז!
ולפיכן היכל להסתירה !מטתאנל נקי־אתק נערן לעינל יעישה י* תל !הענק כיה
דימה אל האנ הריזי[ שיקכל מכני נמ-ייתעטיל לשי׳ע מושר לשכל'לליתכיי-ן גוירימ
למען ״פכ ל׳'יק ל׳ שכי ק העני ,לפניי ׳מיעל ק אמי השלה שני יניה מניה סכי שר
הארס •עשה הניל חממ •כיה לכל לידי ינזל ת־וימל• שכינייל ול ל׳ לכי שלכל לינ עלת!
וככינלמידזל מדכייאטננ׳ ישי שאיי יעמל •שיאל ייה י חלליך שהל י עין כ• מה
ליראה את״ אלהיןללכתכלל דרכיי ׳למלכה אימי ׳לעטי אתי• יילידן ככל לגנן ׳ככל
נפשןלש־ז׳ראתיכית״ע״טלסןלדכייסלנייכלן לנללמגיייזל שלח לזל-ד
אנשינניסשלאיעטדלאדסלכיייחילתקיתלשכי לנפשי שיקכל כעלה לכח לכל לימה
נלכד שלא ׳שיה תכלתעטרת לכרסוטאלעיכ לנשיי לכלל ינכש־ ׳ש־נליל עכיייכ!
מכלת׳ לכעל אלח אמנס מה שאמוח כספי׳ שלא •חיי איה ליינ• לי יי• יכי יל כי• שחיכה
לח״ ליעילה לכאכשיעייקידפכ אתי הייני לול לכי שכיל כיני לל׳נא ילכ למגש ס
הל׳לכיסכמ׳ית״ נ דעיתכלת׳ אית״ס לח לא וליינה שישי-י׳ ת.לית ללי״ד
והיייעללקניתעמ״דעישיילכטדיייטהאש כ לנככי של׳א לחכי־ל כעי .י לכחינ
ולנכוה שהיאלככידליממילייעל ול איי׳ שלא •איי יזיל ליינ• לייי ת י ל כעניי
שאעשיי־ כעגיי שאיךא יכ ׳כיי!שאמי׳ מל מעשה יעסיל לה יד יל כל ס לא ייי׳ ל לחת ן
כלש ולרעת הכהיאלפיליטכין שממי! שלחתשתריינכשכיחה ל י שיל ת שתינה
לאדכיאחימכשיקלייעשיסומעשלליטתיעשיתיכנ׳ •ת כ• חל לי״ שכל ת כ~ט ס
ש״קנל לא־סלמל ׳שאח ולוא דעת כלתי איתי ליכל לנ1עי .ת ככ״ !.ל׳ ליכ ,חהיח•
נשפי׳ מוי״ מאיי שני כלל ששי ׳לייזיתלדעתלכיזכ לול מיי שי.ח •חי׳ייי ) ל יד
נעכיי שח־־ש ליעילה ללח כחלי לידית׳ היא ע.ה ללשיי׳ת כיני• לפיל ס כיה מכל
שתהיה למ־יתלתיה לחלכתהשה -כ לעז י נ ת״להכיקיניג׳ טיחהייש ,ליישכי
ו׳דישתלעל לא מללידדל נעגמה וחי;ה ניל שיזייח כ• ככתפכחיה לח -כיי י׳לי יד
יקרלכיאהמלנדקלילקלת״־יכהשיאייאיהכיישיח־יכג• כדי שיליל ל חלק ל.ה
ו-זשנ ל׳ לניקלייקיא כ״קנייי לפי שי׳־ועשלח איי יל כ׳ חל עי י ג י ייאת׳ •ת
יאה קנתל*״־ת־־לח״ייט יכנ־ חשש־עתלטנ סי כיי שי-יתיכ׳ יפני יל דכיי
כככי׳ כע־-ק לל״ד תייל ולח עש לי של .כ״ניל יח־תיל״כ׳תיעשיתכר• ללעי על
מל שנימייד.
ידא שלאללל ילעביי מלח •תכ יאי־ל ׳ייזייתת יעלינ׳ כני •עקכ
ומדין ידשט
כחיי ׳ מ י מ ת לייש־־ שקנלנ׳ יי״נ׳ •תכ ככ־ימט נייטיזי ת ש נ יק
למ יכשיידה מלפנעיס לעכיע״ס יייקייס ידיד יכיל שידטמט יייכ־־ל ידית עב־יש
מת; לני תיייד' תי ליישדיס שעשל לאכית־נ׳ <לכי כשני• היתלנ המטע• כעכ יט •
ותפחת ההכנה לנטלה אשי הסת •עיני אנמנ׳ י י י יכיל לאלכי ׳לעיכי׳ כ׳ זה ח כ נימי
משל עליני לסגיש מזאת הכידנה  pהלנה טז־ה הירסה קצפגח משי הטנה מ
,

,

-

כייר?

ני^ת אבות פרק ואעון
רשידי׳ז זהחייה מלהץניש ייידדא למי שעשה עמכ! למסיזהייזירהיהאהכה והעגיל*
•היראה אשי יכהה כעי הכאיגה הזאי/היא אגלי כאמיג איימ שיךאו  ifnלשמה לא מפ;י
6־גה־ה ככ• הייעלה כיכר• ייזכש ינש לא ש־גהיה גגאיגיגגטלמ! <רזממימ'1יגכיי שאשנ
הר  jיל כ• אש ״כא־ג •דייג המ׳של עלינ׳ ככחיניג היזסטס אשר עשה עמנו דש כאינה
ייזימכמלכה׳הענייה׳הייאהשהיא ל־קי־גהשניהירןוה ולירא־ג העונש שאיכשי
שיכאיל־אאנליגיכי״״/הטייה •שגישה אימה לאיסכי• שייזיחכהיככי טאייגיאג•
ליי׳שלייך היה גשל־׳מג־׳ל ג״יכגיגה״שנה אשיל• גכישמיעיגה •שיאלמה״
אללין שאל • י  .ין י שה כייש־ג• ה״א״ייל  * Xכ״הכ־ג שישה  wxfnכחשיש ומאי
א*לאט;  .׳ ; ל ״ י י ג ה  -י ש — ה ה ׳לנה השלה אנש־גניה הזהייהאים שלא מהיה
עגיר־נ׳ ״ייייןיכ ״ה״נמל־גט־גהשכיהכ־כידאי״יראיגהעיגשאשייכאאכלשמהיה
»זלכמ.-לי־אזנל״טיטגאלידיכ הייישלעל׳׳ ״״ה שיןגלמהשייג כמהשעגי ׳לגן
עשה ג־ג־•• ״שילעג-־שיעלהיגלהגיי שהנאנ׳ עכייהניג־גיהלשייגיליטכימוימיןש/
כזכ ש־־ינאיעשהכ״הנטהינכלאיליןנייגאימ.־ .׳שלקאנחייח״גיןחייגנייילעיגרז
נ-ה שהנה־.׳ ׳.גיא ככינח־גיג השיג מ שנכיעשל עייני ׳שלא נהיה נעגייסהסכליש
ככי״ה1יכ -שלה ישי״׳ לנמללמגלי״!לעלילהגייה שהה עגייהליטגה ׳ינקז מ״»
על .י ידה כי :ש״ה שהנייך• יל ישכי משלה שליש ליה לזן גיליישכי היא לשי[
י;-ך . . 1נ הי־כ אל ־..שה ..ני .הלעי״ שינה לענה״גייעשה ע״ניכיי ש״עזז
לאיה ל.י --.יה שי •שהל׳ ייי־י.׳ יכי גייןא״כ״ה שהיא אכלי כירן מהי שיכה מ מ
יגל יי ה כיה ' : vה י י ע ט ה ה כעיני• שיימי ״ט; לעטי א ן רטנה יל ש״ ש אימן
לה .ל י:־.יכי :ה ש.י הע־ג -כיאסגגהיניג ה־ימהעגי־הג״ה ש־גגי ׳יהא עליהש
יי־אש״היל״־א יש שייא״טכהש״יליטיאלשיענישה״א־אהיהייכט״ש׳כה
לכ;א ׳  :׳ ״  - ,י ^ ־  -י ׳האי־יא ש״יהעליכה שיעגי״ ת״ג השהכמייאיכמיכעגייס
י -.״ ה י ״ ש ש— ה .ל יטה כ־ג־יעמהה״גגיז לטיאה טיאהיכה כ״! שאיייאל
ג ע י כיי׳—שיכה יי .יה על כל שכיכה ילהה־ג עגיייגה כשייייה ׳׳יאה יכה ישכיע
על־הה־שהי־כין:כע ־-כי •ג״־ייי־עיייסלען לעילש ולאלי מיייכן ״עשה לכהאה
יג..־־׳.:״• .שהיה ־כ׳ טי יאייה שישטע עליכה״השיייהגגההי/כי״ ש״שכיע
גשי ה יל ׳־־א י י י ־ שיייה טיכהילהי־יא שהש״״יאיה״טיההכ״׳המליהעליכש
ו י י י ל ״ י י -יעי: .ילי־׳ילעלי׳ ן יטה ״יגייהשיששל״לי״יל־שיאל כייעייי לי סיגי
יו־•:.׳ ־.־.ה ש־ ע שדי ל גייהיי׳שאאיגכלעליגכיגשייס יחטא איגכה אלי יעמג
^/׳ ״.r.1 ^rx־׳?^״w0o4»»^rf ^^rf x
מהשי גיגש־י-ינדל
כללה -׳ה־הלה־ילי״״לכמללטהיטיין-׳שיגי״י ייגה כזה שהה יא• אמ .השיכ״ג
חש־ כיי עייל עיילה •ל״טתשהכהא־גה״כי״ה כעטיה ׳מלשיכייגאשי ע״ההיזה
יז״י־״השאאא־העלכנכ־גשי־ה הכיא המכל אלי יכהל׳ א״י כיגטי ללישכייגלאלה
יזש־ כהי כשיד .׳־כל י־יז״ת׳ ייגה לעשי־ג״כייג׳ ״כלי המגיננ׳ כחיגה אחייגמ־גין״ג
אכלמי־יעההש״לכיהח־יכל״׳של־עליהש אה ש״י־גיגשייעו נץלי
ה שני העמי-
זש־־י־גהא־גכיי־גיאטייעט״ מש־גיגמכהיעיייזט יחמש מגא ליממלכיג כהגיש עיי
1
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,
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,
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יךישיע'• מההמגאי־שזסראי^עגממתתתידזסניתשגליקגלייזש־ל^״יין!
ניאימז  errמיד־ס על הנינה יהס עגטס נאמנה אסף עלהה שתה יכיכה יק אמי
יישל כמשנה מייד איד״ אלהין ת־יא *מ! תעטי יט תדכק ׳כשמי תשכע תיק ההכה
כיי לאימי׳ הוא תללמן יהיא אלה ין אשי  r wאמן את הגדי לית זאת ימי יא! תלאלל
אשי יא!'עיניך כשנעה נפש עז מי ולולה ולילה מיליאלכת אמ ״ אלטן ׳שיית
יזשמימו ואיןתא ומשפשא והכיתי כל ליידסיל שיפאינ ללמכ מאשי ככי קכלי ייני
הש ייז״כ־ה לעיכי׳ ולאהכ! !לשהי ילעשית ינימד כל •יהה •אמי• שיכי ירדנה
האממדנ הזאת שהיא ל שיה זכי עיי הכהינה לכיליכ״נמל גת״־ יייאתהעזנש תקית
השט־ יעל זה אמי י ידעתס למס ט לא  7+ננהס א שי לא העז׳ אש״ לא יאז את יי סי •י
 mולה טי•ליליה י ש״י־כלאת  bל־כל אשי אנטינין ה״סל״ע; ת״ק״לאמש
ויישתשאתלאק אשי אתה עיניה שמל ליש־נל ילייק תאייט •ידה •גי שלל לילי•
הנמשל׳ יפעל היניתעה ה״ת שלעיני האייל• לא יט•; ׳1הל יזה עטי׳ עי.׳; אנשענ• ת
הנל יעלזללדיןיאיישיינכויעןטלתיילודניילשיתלייייעללשליהייןיהשלש
י ט י ס •רכל לשית לתת איתה  bשימ־ת למטת לא שילא לעת־ה לאית״ה יטטש
אלא כ• ינל לקנל לזטת את •שיז 1לכהן ליכל ללה תי יה!ינית כי• שכעשיתה תיאי
לקללת השני ויל נכ יאיזי טד נל עגין נילי נהל נ שיי־ה עקנ יכ לא אי שהזין כעייד
העקכ ט אס שנשייס לשת ליען ניקי •תן ל! עקכ שכי יכ זק ט י ט י• דין יייךן
•אנינה עקכ עטט טעקנ הנישן אאיהה עס לאת *ייתהייטתיעשיתס יפני לאת
יהעללית האמת• ואינס אזת! ״איי שזכית• ייייהכ פטז• ימזי את; סלעלנדקה לי*
»אא כט כד• שהה ל• אלק לעזלס ללא לי״ יל נ-ק ניז י מללד מה שט:י כיי שתי ט יעיד
יאיישתעיקטטשסלאללימ ילעטילזל״מ ליניתשטן איס ליייןלליי שפיישת׳
אשי ממנל כלכד לכי אנשמגיס ככא; ט טל אק ימי• ש שה איה י ע ל ת אאי ט אס
קייכ המיעל עלא לעטי אתאלהא ט* שאיית׳ אכל כיט על ניילית האסייה כיה
6ט;אדס למלה! ולק זכיזלנדקל לעט וא־אאשיד שהייקנניקה לנונינשמ• יהנינ
הנכשיל״יש ח״לעזלש הכא לט נ י ק גייי יניקת עיידיל לעל מלל לא א״ח כזה
כענייה זה! הייןהנ נפיהיאיי לזל יטתי לספק יעקי׳ ככלאמלייד־יטס.
1

השלמייהאלללמיאשלייילשט יאכ״־לישנלכיא שטאי־ל׳ ״יה•כ;״עז
*גי
קהחסהשככהינ זלא העי לי עין יניידא עד אסייי-ע ןלקאייי ,יישיייל
מ י ק מעז יאס־קמאנןכשליהאשטלית יכייאשי של׳א לה יקט מכי• •שיאל מטלית
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להנ1לניהיכ״גי*נ!

ואה ש״״,הלהננ1־נ־יהשיעי;ינדיקיאלאני1ננ<ש שיישיקהעזי יייכינךאנןלאלגי
יך.לי יאנשעגיהמגלנהקקיל׳ י שיעי[ הגיק יג״לנל מסינךייגייגיאי איןא»
לי־ה לל ;•:למייל יל שטל שלי״גל ׳איי שליין הנאימאלה ל׳א שיעשה טיע טין
יע־ל־ול״־ה־לג־מ .ייקיייעיללמץיז ש־יהלחכ״-הליי׳ש׳ללי׳יליגייהטלט״ג
כ״ל• חללני־ג ל־ל יל א•; הלק שיוכה ללייייה אכל המנהכוה שגייגנאיס ש״כלמהלא
•מקמל•׳ ק; י; לשי־"־ג לא שיה ״ט אל על למנייה גליי־ג' כעללכימילס כאייאנהה
ל'; מ:ל •־ליינק נעל־ טל-לה י.לכי.על ׳שכלימ כאי׳ לש געל• הכי־גיהיאהאיי׳(
י—נמלקלדלה ׳י־לנמילשנישלהייןייע־ג׳ ליכ״למ\יל ילאיגי\ליי״יה כעיגה
ל־־ג־י־מה •יה יה אגל מי־י •שמל גגיא יגל א־גיכי• החטי־הההה יל שישיי־גיט״ה
ללה״־ גלאיה נייכמ כמל׳ הלה־ש־ש אגלי יכייה קי״ש יעל נכש עילה כן יהי! ילד
יג־הלנכש יל:ייהא;-יא-ל׳״ייה״ שימה יגיה ככמה כ׳ אה נשיא שמיה ׳שמה
דכ־־ההלהלי ליה כלי״י! יילל לא למ־ש הזטג שנ״ש  x״ה מג ! .נה־ג ׳יוה הי אייל
לנלי־ליי־לי יגי-ל ליה־ שיאכל ה״ין״׳מ שיה ל־גל״יייגייה כיאה הכי־גליי׳ע
עליי ליךי—!־ליל ׳ליי שה״יל מייל ככל ייןה אש־אוכיי איג שמיאכאהליןכ׳
ל־-ל כ־־ג ל—יש ליה ״ק־ ש <יע« ׳•דה י׳גייג כימלי-ק-ש שגא״ כ׳ ל ש-יילן כן -ג נלה
עיל מ־־כללייזההשי־ל־אלילקה״יההשנ״״גלכגלהא־ש הלליה יךישהיאעיכי
על־נ מ-י־נעשל ;אעל-מק־יקשנהינשיהל׳ שה״שהישילחןיכשאי״נייהיה־הככיא!
יאל נ יל־ שילל•ש•.־לליש-לג-לל שה-קילשהני הה יגישיןל״ץה כנ״שטי
ו—יש י״ידיוייי ללי״יהכ שילל יל ליכייל נעיל ״ שיי!מ שי" יי־ •יהיה טי&
יי ל״״.ג־לקי ש־יל־גייל ילק לעייל ״עלמהי היל׳ ללי ע י י אלליסלשטגי״נל
שה־ ייל״־ל לי״ שהיי־ מיל ליל ״.־גי״; הייה נגלי כ׳ יכי הלה יא״ג״ה היעילה ה שניי
יה־ ־.גי־ל־כ־יגיע־ל״ל ש .הלכיה״־ה  yxה שה המיית •עיגי אייה הגיגי געגיי
י־,היל.׳החש־׳ xש :הישהלגיכימכההמ אליטכג״גהה״גהכיכמ״ ככלאשי
ל־ גיעגכ־אה י׳ יי-ל יה־ כ־ כנה חשיייג ייחל״ הח״ה! השה ללכיי הגכיא האייא׳
לל־י־הג שככ -חכי־ה ל־ל׳ יאך• שלהאייחיהיא״׳ז־גאכקכיגלהכייגכיגכיינליהה
<הה •ה־י ליה ש יה־; ייי״ ליעל לי״ג שיייחל עליהה לכי שהיא ״הנה אייכה כהידא
י ח ׳ י ק ככי־״־עדגל״ליגחטיהלט-יע&האקיט ר הגה ההגשה שעיש״ ,המניו
נהנית
,
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גייטמ יכייהה לבעל הכיל נטלה לאי! שממי מהמאה הגשמית שהה יקלל-ס תיי»
הלא •כיאה אכיהס אטג׳ ככה שלשת ה״לאטה לאכשטא 0ל< שהיא עה כל יעלת! ׳״יזלמז
היהשכראלילששגאייריאללליריז אלרלהי0״ר זיןזאמאל ׳חלגיגייר יל א עייל
עלילש תחתלע! ׳•אכל׳ 'הכני זה תיגא שלאשי הלן הליט הל גתלגיכתיש ! י התה
לחש ׳היא השתת׳ שלה ידה לה ט תה ״לא כן יךח ככי <יעע שין גלכחת ה ש־כ ללגיא
עשהליהששעיגהקענהגיאשיג זל׳גאתל• ילן ילגגן תעש• למחייגה של״־ל ש־לעכיי
יאשיגה א׳ת1׳איזכתגשה הכיין לה ׳לכלה לכ שלכ׳י יחכה האייח יחי' שיי• ה על ככיי
נעלהטת הליזייהי שתממייש״־ע אישית כעיכיתנייליחפ׳נ״יןכייההזתה
מיסגגמאינה יככיכה זלכתיילשלאיילחהלזל״אלליןיגיןל-שיתאתלחייןש
האלהינן״יייישוחזלככלייסיחשילחכעיניןיתחישילכחלינ כיה נגשי־ת עלילה
זעלזלאמישל-ילהיכיכשהלתיילככר ״ קלט יאש יל ירט ח״ר ׳הליל חלל ח״ין
יא־דה ש^שיעיליילמל משחקת לכטינכלעת מש־קת כתגל חיכי ׳שעשעיחל כי.׳
איש ילעההחתיאנלי־תמקידס שנגיאלעילל אי״נל אגלילאקז ע״• חלל ת־יד
ה״תילפנחשעזעיסמשחש יאן•לכלעתיעת הייתי ישחקתלללי״כילי ח־ש ׳לכשף
מאל ׳אשכןלפגי׳׳יככלשקיכששי׳איישליל ״שחקתנתללאינ״י•*׳ חשק שלח
*עשייעיאלכטאדסילא״ןכיכ׳ אכל שתמיד •ש־געשע׳טכ״ישעשלליך׳שלי׳ןהיח
1זל׳ שקיק־ ׳עי^ללניעשי ע׳ לייאש״ דיכ״שמזרז זל׳ ע• ״יזייי  cקיי-זייעלפ׳
3ש׳»ו זאיפשילפישנ׳ ע!ל שהיחלי״׳י ׳ליתל יול ל״עיק ליל יל שלאיש״ין על
לעמו ולא ישע; על ייו %יכה אכל שיליכ גית׳ שדית טלי־ ליעיל הכית! ער ״ה
»פירש לרתכש ככש׳ין שיי׳י יגלן כחש• תלן חל טיל לחלליה •לי כת ללכש ללה י ד י
הידזשכ תועןלחכמיהילשיקט סכר׳תילסיטזשייתז־שיחל״ שכיןתילןללי׳י״לס
זיתאכקכעפירגל־לשיישתה ידיילש ככיחיכה שהיא״של לעילה השילתיהסכיןת
וכייןנככאייי״ל׳ שיתל כי-יא אתדטיל ש־ץחיכי• לחכ״ילכליתל כיי חיש השתה
•ועטמעפלא שיגיע ירד ,אל טל׳ ׳•חגקט לל״׳יכזלת לדתל 'ליךי׳תטח נמת
הפשדלדעיתיכמז שלזלייעלח שליל לנ1א1לן זשייע דכייהלי־ש ׳חיי כל־ ״־,גל
וגלין < bדיטן ־טט יל ש.א יכס-עלא-ה כשיעל גשלט •לחל ילא •גיע^ תכליתל־ין
אכל •כלש מעלחמעעמעש שטחאזלרל יכל גלייילתיל יעי; טי׳תיל ׳גהזה
מןהתירהגליןושהזהיינירעייהי סיט׳לכהנ שילעלחל ל־ש• לענ תחל״ כ; יכהן
נש ואמינפרש היוכמישעלפילדכיחשימחןיעלל״שפשמשי •אייילן תעשה לא
י -,-־כ0
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• י ג ל יש לאליל על
התאיה ׳ ט ש ל י ו י כ י י ת ז י ה י נ י א י ט א
» •1Hאל־׳ ׳;ללי גיי^-י הזה ע ז י
ש־יאכיהויןכעהקיאחייס וטכויויש
ל  . -־  - ,י ״ל ה שאד יני1ין להישאל
גהינש לעניי שתגיא אלי׳ ואיג השימה
•ושי־ צא •קנה ע ג  -ה י שלחי־ג ״לי'.
יקהיייויתח״געליולעגש:
כ ל י ל א ל ל ין! •י״נ״ שיאל לשייג״אה
עשה
•לשין ל״שיג ׳״'אלה •יק לעז־גה
ל ••;.ש־־׳ל ! •אל  -י ל ל י ׳ ש ל  .ל ע נ ה י ש ל ׳ • ה ״ נ ט ט מ ו ׳״שימא יהייישיהזיז
»י—.י• ל-י .י ל ל— א-.ל .שיאייי פיליא יגדמא א ת • י ן לאחיך לעניין ׳לאל״נן נ א י נ ן
•נדל:,ך ד י י ה ־״׳׳־לי נ ט שיעשל ׳עשלאא־לילאעהלנכייהכיא שאייר ולי מ י נ י י
י ״ ה ׳ י.׳"־.־ א׳ יך.י •— עי-־נן !יש יכיש־ה ויהא ע נ ״ ה נ נ ׳ ניתך ילשין עניה
 —6לל נ -ל •_נ״ד לאדעי! ללאהלשאילס־קהאגלישיט^ההיטמיהכיועללגש
»לא  -ל יי אי״דל •־ הי־ ן ליל יחל מ י כ ל שהה ע ה לא שה היא לה׳ שכני •יץה שיניאו
 :ל ל ל  .נ ה י  -י י י  -ר ד ל ל -לי נשה ע נ י ת ילקל1לייו שלא ׳יכה שימה עייהה כץייש
!כלי י־־ .י ש־זת; • ג א י ״  -ז י ה י ג ה ז ה ״עני; יהי.קי שמה ״ה״יגה יך׳שיה קישעג״ן
״ת־ נ־ ט ״ שיא תגאז1לא היי 'ליקלשעלליה אלייל׳ שלא •יכל שהל ׳״•שלמשה
׳  -י ל א ש ־ ד א י • ־ י י \ יי״יגאשמאיייז יללללמכייינ׳ חייי׳ כ י י ן סייג שא•[ יאז׳
״ ד ש־ילד שי>ל עד אשמי ט ״ שלא •כ״ ליי" היהיי ׳׳תרכק כה •ימי מלאי קי לאש/
סליי״ <טי ש א י י ל כ י ק ״י ש״ינ• שלא י ל ' •  ^ ^ j׳ ^  c ^ u r ^ , w * ^ .׳ ^ x
כלל א ״ ש חל י ל ייל ל״־ ל י ט י ל י ט י ייכיא ל ה ׳ י ט י ל מאיה למ״ י י י פ ה יייכהליט
ייעשל י כ א ץ י י ״ ל כ ל ל י מ ל שימיעהלאש ג י י ה י ע ל ל ע ג י ז ׳כיעליייכי׳ת!י ישי©
״ י שנהגה י ל ש״ייי שי״ ד שלד לזד חל תרכל ש־זל־עהלאשל ליידי מכיייס שכין שתהיה
י ש״ .־י אשל יי״״ .״-־ ל י ע ל ל:ג״י יליא כשייא לייי ל י ט י ׳״שגל נישן• יטא יינה
מ ד נ ה ה ׳ ״ ל נ י יה T־-א יכי שעי געשי שהטל׳ שלה •הה נאשה ההיא גר א י ט י אין הין
1

»זתי*

אמת פרק ראשון
•ניללהלסנתאיההחומייסההיאיהיה כיסלמיט״תייה כיהיזזיל ניהל לנ
פגיייזהלהישאהייטלמיסשלעיתת עישנטטיל התליה !לידשתהיגיתא מייימל
לאס׳)יהיה שוט לישתגיהגס אכל איליו כפ החליל אדי יכי אס• ׳ניהיעליה היא חמה
למחלה לתיש ששערה<לגס!ן־ לעגיתית שינ־איש גהס חתהעגל? שנאיד־ ט• יישט ע׳ ן
סיכל׳ השיא׳יטכיתית לעגלה תשהה ורנ ליינ! יה *תכין כתיייד נמה שניי קייס
המעמד הנכתיאל מ ג ז אלאשה להי׳תיייפתה מי׳חקתהאיס יהל שלי״תועל-י הי7ה
0למההמושדישלפ׳שנלכד נשחיתתיהאמי לא תיזילגככ נ״ננינ ונזיי ונינאישלש
^עיגיש!נזמי טאן-אשה משי לכמזמי'ימי הפסייןש שלגייגלסידית מאית הנ-מיף
י מ י ליויתל מתאית הננכה זעשה  kזה יא־זינ הא לכי שלגנג לא •כ!ז! ל! כני איש
כש־גגיכלילאגפזכ״יעגיאסקאקכיל קליןנכנ׳ כני ארס יעיד שלגננ עה הימי
עושה רע לאאייש טא ישת לעגתי כמי שאיר לילא נפשי עי יר י יעיד שע׳נ ז איני תי׳ ר
6אס גמגא •שלה שכעידם לגעל הגנכה ואה א"! ל! את כל ט[ כתי •ת; מינה הנימף היא
נהפן כל זל ט אס הנגנ לשת לעטי! לילא נכש! ט י־עג לנל לנ!אן• אשל הוא תכי לכ
•ישתיתנפש! טא יעשנה אה לנננ לא יטו! ל׳ כ׳ •גניג לילא תסיוט לכה לנואן אינ! כן
כיגגעיקליךמנאויי־כתילאמיחה אסלנגכע׳נש׳ ליילשיה שנעידה אקקלגאף
כי •היגט אישלאשה לכותפת וזט כ׳ קגאה תייגנבי ולת •יוי׳ל כתל נהה לת ישת כני כל
כופיכימ שע!שק לגננולא •אכה ט תיגה •ששד והי פיייש י א י י •!ט נ; •יי*{ כפ•
עש1שו ואיפשי לפיש שד ט שהגשיס כעכעסהס טלית אל לטלית יתיע עיניהן
כממגיתלענ״ס ׳לכגשת לאורמ־ס אשי !כר ללק הזה•!״! שכענק לגייןד ׳גיילית
התסטסלזל לא ״יכל שתל עש לישה ותי־ התשה נל ת ליטעה ליי׳! תל ל־ שכתי׳נלי
ושיככתטז־ץ! דל שלא •יןזיעגתאשת !לאיעשל לכדקל ׳ללגשל לתימיילכיזתלט
ידא תמיר תינעט מזל ולכןפיי* כמחייל שת1ייס מלתיכל שיזלעללמשל שיא
#ייו זה על אשת איש אמי אי פגייה אכל שנאשת׳ איחול שלא ״יכל לת-ל עי• ה
»ראה יענה כענת׳ הניידת כעג׳דתהשהלפ׳ שהל ליינל שהל על לת שה ש!׳!זיע
עגמה כדכ!יס ימלל ל1א גויס רעל לעייל! ט לאשל תשתיי עלי! גה לשתיי !*תנשל
•ליטי תייה ׳מניתיל <שיכז מרש ניכנס ללתת׳ כגול יי־יכ׳ לתייל ׳ליעל לזייתגיייית
ליהש־יזהעסלאשליליךזתעגתלכיי־טליכיתאףפלטשטאתשת׳^ כאשתמכתמ
«אקיאר ליןאתעמל עגל ידיטתש׳תל וללייד לזל גלק יי[ לתיה ליןזי אס
מעגק ארס לראש״! שלפי ששמעליןל אשתי גירש ייעלקייש ג-לנס׳אה ייישלמיוגמ
*פירש הן אשתי לט שלא תמנעה! »שלי! יד יאס ייעגק שליל שנש•׳ הנ1ו מת לכ ט ־
ועל זה דרשי כמדרש ט נעיאנט ילאישילא לתת איל ל׳ א• זט מיש זה משל שגאיר
ילאישמשלעגי ייאיאייי שליל כעי ה״ת׳ אניילאיש י׳שה שנפ ש יק ה א ג יזכה
•אני דנקיד כ ק ילא כתת ארס לי לא הכגת׳ נעטט ארס ליאזן 6תזד הניאי*
לשעוא ע 0ק גלמי מ מעטט אמאכ ט כלת׳עט עש אמנל אשמי הדג יית x׳t
כ*יעאל־לישת את ניעי.
יהי
ר

י

חוכבס
ני^ת אנוח פרק 0א6יז
לן יגדיל אפילו לא יהיה יאוי
ע0ח
 rtהי׳יהשל^ממכמ• המשנה במי
להזיז .לן ליב אגל  wא׳ת«
שיכית׳ ו ״ד שע ק פטדה טא
לן ליג ער שמגמה ט שהיא מלמיויעלה
ידה רל׳ של ישי הניט״ ׳טלדז המהילה
גייןכעטיזה למיי
יעתהיךא-ש לפטר
«*דעל-זי~ ל•״ של יחדצעבן פרחיד־; ונתאי היזלמה כ׳ אי! למיל
עשה-לןטיקניש הארנל'קנלו  CH3׳הלש הא־סמעגמ׳כלמ׳ח
מזילה׳ שהלמיי V
ו
י
יטאדגהיא ג־גייה
 pפרחיה אוכר עשר״!לל יי1גמ׳ טילהיאאלל
> t J + r
if
כ,-נ-׳לנה ק יעשה רניקנה לך חכר והוי  pלמיד׳מזילמז תזךה
טטאמגיטא״מד
״"^>"־ [ t
א־כייהאיפ ל
חט אי אפי ידה כימי
< ״ ״-ן ׳ -י
יעג-״־שכה״לןעל
רמייה אי למי 1ידייג״כןנאיז נפי זאת
השל־ק •.ד תליי •ז•-יל שד״ נץיאיה
ה״טה ׳אי״י׳קנהלןיג־ זכי אייע
כי׳שד טיכלנ ה״לן טק איי להה
אני תל-״יכ אד תי* •ימי שי יק דיין
לל שן קנייה ולא א״י עשה לן חני או
הנטנהטה״מינ״השטניאל ה׳ שיה ט
התאכילאאייההטנהכוה שניין לאיש
לדה נאה לי׳ד־ח יל• נאד לי^נל יי״ניט
שיקכייהכ לעט״ ש מדני י׳ מעיז ילל
האנייה -ייהחנאנ׳ יחידיה כי נייק
עניני׳ כיד שאיייו ח׳ חכייתא׳ מ־תימא
י ל י ״ י ; ־ י ־ י • :״ •u־.״״ ״דדי נטל
ואד ח •״נאד׳ כיין לד שמדל ט לנל לס
ח;׳־  vי ד י י־לןעליכי״דה״ען
ואפ־ל הה •כשיך׳שיישיד׳ לאהכת ער
אח״ ״יה שי־ אל *׳י איה י ע יכל־על
שישלייהכ לח יה י ״ה״ שן מיויד אחי
שיז •־ :ד ח .״״׳.׳.לדגל ת כאת יג
יל נ׳ עי שתמחוק חהלמ 1ל״! שאייר•
לי-׳.־״ל ״תינא דתי כהנה ל״־עו
געליה״יסנשתאהכלאתאהכעל «»
ש׳ ־׳״־׳ ני ״״־ י ־.ד י דכי כ׳״׳ א
ייייתיןיא״גסתאהכ עליידתאטטן
י.:׳.:׳־׳היי.ד״*לד ילד; לא גאה
וכ שט •ן כל אחד ״שני האטטה חל'את
ייילר
לןלכאיק־ש׳—שי; !•ה-יר.
הטחה •היהטנתילאחי״שניה להפיק
•קדין .ה״ין
יט ן חכי״ •היה טנת שניי •חי דכי אמו
ז־־לייל ״ני (.שי ה
•;ד־.־ שז די״'.
גלה הפק י״ה שיג ״א״י אייסשישיליש
הטיק־ ה״ שי שי• ה ח״  Iה״לן שיחה״•
המיהל מחי טא ׳אתה יהא׳הכי ג ״יגיש
ט• ״ל  -־־ ־טנ׳ ט; ט העש ׳הזייש
יזיהכ תיעלתאיהכ יינימה וא׳הכ מעלה
ושל־; שת־ז לא עני יגי לאלעוי ׳להן
יא״נהמיהכ תייגלתכאהכת הזמגיס
הינ הי־גך י.״ ה הטא יכי; ״ י ל ״ • ' א ת
יאהלתה״לן ׳״מגט ׳א-ינ איהכ מניאה
י*נ.׳י ה—;•ל ש־ד׳ כאש׳יעייט יזכיימ
ידא שני ״יטה איהכ הנאה'אילנ כשאין
לדל״ ש טזד־י־ה לדליתהילד״־תהיכי•
א״נה •יהל הגאה כאהכתהזכי׳ לגיגית
ש־״ ׳נ•.־,־ ללי״ יש ־-״ד מויה ז־.עפ
יכ״גכההוא״גשייהכ לשייןהיא שיהיה
י־.׳.־:׳ :.ת־ה שיכתי .׳א׳ גי ש חת
למיה מיהג מגשח גפז כ׳ לא יש< יייי»
האד״' ככללהטהש׳תיןכ; ששחזד־ה
לח כידעש ילה גיגיי והטעיה׳ כל עגינה
יויק ה״לן ייל׳ ה״חל ^ ת כיי׳ שלה
השיג
וגשפכי
1

1

 rhnsאבות פרק ראשון
7נשכט למיס יביס כשש ״י ט דלמ השש
זרה עסהיוכירסהכיוזזהמלןיהשייס
הא עדה יגי מיקלקלה היכג״ג זיין
ירעשושי׳זלהמוייןכ-דר גשקילהדעיג
והיןש־גסיגלא׳ זלא •טל׳ שר שטשג t
פיזעין כן שסמ ומטייי ייגלממ־ז v
יואלנזלנדטאה ׳שכה הרגט־ג ׳הקכלה
לאיזגה אכל כשאת כיטהס אנשיס שככר
גשי* כיע־גהיךאיס פ׳ריךס יעליהס
יגייה שכעס ומין אלה טגכ־׳יןיכ״ג e
כי הכי! ין ׳הגיגיס• הש מיג׳ ואכין טשי'
ילכיזישיס עה ׳איגש מהיךא• 1ככר העיר
מל זה המכי לילן הסייר כסיף המאמי
הגיט עמה שנדעכזיגהזה של •טשעכ(
•כיחיה יגמא• האיכל• ט יא מהיוי
כשלישי זהסגאי כמאמייהלהגכיל׳לכאי
מ י י אס׳ כן מעזי יי ס׳ גן אאנ; יגייגש
ט לכי שאמד'ישי כן מ ע ז י כעני ,לייד
ירד יה שיטה כיד כי ט ע ־ למטי אמי
על זה היש כןכיחיהיגלמיט שאק מיג
 jהדס שיליד ייזכיר הידד כהי ט מ׳ל׳
׳האסכיייגההייגחלטיגיזטיגז׳ יי׳
•יהיגלמהייגכייגלטה ׳ככיזכי טטץא
מיל'סין -שהזיע הכי יילידיס יגיס
ידא כיי האנש׳מכא שיג־גמלא מיייטיג
ידגחלכיסשלאידכללעכלס ילק אימי
יה׳שע כן כימה שכהמיג האדס טיש
אחי־ החכמה אי; ראי׳ שישעה ידס »ז
ירדייכיס ימכמי רכיס ׳•טה ליד כייג
יעד להס ללייטאכל ראי׳ יעשה ל׳ יכ
י ל שדחיל׳ מכס מחד שהה רט ׳•ליה־
»זכא ואמ גל*; עש־ה לימי שאעכ שלא
׳ההיאוילכןיעשהיימי יד לעטי ט
*•ןיגלייט שלאדס שהיא למיד ייעגי»
גיגלייי שהיא לייי ימי למי ט האיש ואכילי המכש שגיוכיז׳' לא •יאה כעטטו יה שייאיי
) vkiלקן אמדי לכילות כיס נימןטדס טמס פנהלרס גיין ליעגה ישע יןגה גן חכר
ה

הרמבם
הסיג ימס יהמגיגה ייכליד שייא יזיימ
*שזגט ככל זה ייסי׳ן לא אגל׳ ילא אגל
»ילז ט כשדיע לאיס בשחין כאיש יה
השעיר •מגא הטמה גטלה גדניא »
יכאהכמז הרגה זאיהכ ייעלה טא שיהיה
ימי־גשנה יטגיגל־בר אייר ׳היא השיג
ייי־נה גל יזה־ להעי גאגי< גהגע השיג
הה אלשכהסהייזט הי"־ג אשי סה
ליןגייד יטא כאהגיד היג לתלמה ו
יהמלייד ליכ יהי י ק מיג כל המיה לכף
יטמעטט כשיהיה א־ש שלה מרע ט אס
כרקטאאשרשגייד״אהי שיעשה ייעשה
אי •אידי דכי שהה יגכישה׳ על לרך יזיזיג
•היד ש׳כ יאה יגיטשט יעל דיך י׳תי •היל
י ע •ןומימ! עלהשינ״אידוזג ט י ע
הגל אס יהיה התדה טיע שה א ג־יי(
ייכ יסה יככעלי־גלשיט ׳;־אה לי ט ע י
שכליעטנא יייי׳ שהיא כ״ל יע <הי)איס
יטללהכיי״לשיגא.-א כייאק גיל י
יגאכש יחקהיאיח׳׳ש־כקאא י שהא
טיגמחישששסגיח,שי< להייג שיכ
»אי! ייי־גי )ך לאשי״ י •ל זה אי־יי כל
הא שי גנשיה ל יך ט ט יכן גשיהיה
רשעוייגכיסיי יעשי׳ יאיזי כן יא י -ט
ש עשה ייעשה שכל יא׳ יגי׳ ייי י יג שי׳א
»0ג ׳•ש ט אכשי־יריזיק לי״ ייז״ לה שי׳ר
ייי׳נ״שלאיגאייןג׳ שטא שיג איזי שיש
ט אכש־״גל־ע׳ ״ל יה נאייי גס כ׳ יאק
יךלז יזל יגאין כ׳ וג ״יי ׳כשיהיה כל־ג׳
האע׳היעשה כלת יכריע לאהד י שגי
היןדייגגי• ך כירן האכ־י׳ מ שידק לכן
וטעאחה קגה שהיד יזשגיהיןכ ׳יג
יל

ג־^ת אבות  pinראעזזן
גי• שהיא יהניח •6נס זה את יה י •ת־שי למייי • אמי טזני ל ז ן יןק להגיד שאה מ י ן
וזזל לס-יען״קלולישהויןדיןנהאוידכלמס לפי שהמכי •שא זיתן עמ< כמה שלמי
1ל״י ;זאיזיזחולכיח״סהסליאגאיהסאלתיך׳ למינא־הס אלא
י
ויזיל!* . ,
ליידאיההכפהמדעסח״ש ל• או היכימש ידיש ויךיתיסואס לא הגיאס כפה ־הה
כזדז •ה כית־ש <ככי ומגי •דזכמיס עעידסגי׳ליס להכית היכ ה״למי לפי שהאיש לא
•1וכל לרעמ־ד־לייה ללה ג־ין-ייד אה לא •ש־ג״עיעוי כמה שמקי1׳1pיכו ולמח אלא
•העי־[ כזה זהל״עשההל־יהכיאהעיגיהאימה •כשין לחי׳שולזיועוליןג׳י ולשאין
זלל•שילחכיתהכתלעזתיל שאי ה״לאכיתהגייכיתללמה תככי העגויה עלי! • ולק
•נש־ןלעי׳ייהכלמחיגילחכת׳ שיעי׳יוהא־גזה ׳כןעניןהיכשיעזיילמלידי כמה
 ~ 0ט י י שיח •שיע אמיכ׳ ׳לא״ןגל״״י• !.כיל כפה היולית כאשי יךה ליפתה עש
כנחהי.י.יי זנ־יה־אי־״חליייש מגחי-א אחיי חול כל ויי; ששי״ע• כן גיא היה חי
לחגשח * .יהאתכתכיעה וכמלייייה״עילא״יועלוהכלידיהשאיןלהאלאמה
יליד לי־י אי־׳ מיג׳ •״-ה ליי־ מי יה ייפ׳ עגי״ לל״ייה ייפ׳ אחי״ הלמי מפי אחיי*
יול•״׳ ..׳יייה־כה״ת-להיה״זיסיליןקההכיןת הל״יייפיעמא ׳איןתלייירו
ע ״ ־ יי.׳ כ• •ןכ״ ״ שדדו להכין מעו ל• יגל״ י יג׳ גמל״׳י׳ עזי -שי־ק״ כהו ליזוד׳ לפי
אגל הליל ״עג״! איני גשיח גז״עתולנן
ש כ.ח ן -ח—״•לי . .נ י שהךזי-ל״יכ!
גה עוין ימיי הכיח• אין לילש ״ייני לפי שהאיש גיש
יל ־— גל  7יךה י• שדדו
יל  Hליק .היי׳ י\.להה־שיה [ישי.״•.׳י• שזיעה הייה הפיץ '״כיכייגיככחת
ל׳ חכי שי ת*-,״••לחיי״ שג־להמיייכליןיית־אאיחכ״תאאומיעתא לפי שלא
»•.— .־״־הל! -.על והחיי שליה שיןיקשייתישייחליי״תיןיעהוייעגתגפש•
י< ש״; ״יי״ןז הין^ילי־זדעההחתלילייסחכיניהישייחיליישל איש נ; הייתן
ז ז  .י י ־  -י ״ ו ׳־כיש נייע־־גי.פש יל ״עגת ׳.פ ז זתןלעגד• הגה אה ק •כלי
רי~:יהי,יי.־ייה זעשייתחי ח־הלעג״׳יכחיז־של״יהיכ״עההחתשאמ כןזי״א
יי• וי׳ חכה יל •י יהל ח־ה חי; ענ ג׳ שליי יקגל יכל החגזה •חי כ׳ אה שיליי מגל
וייה ׳־ ייי־ יה יי ׳ה געי.׳; יה ׳ה כ ,גי; יה כחלי מאיי ש לי״י יגייה אה ״הלל אש
יישייי יי״ •־:׳.׳־:־ ל״יח*.״״.השגע״חיהש׳ יחכ״תהמגיגה״שילי״יאיהאס הא
כל־לכ ! :חיליליייחח־לה״עזהליכימהיכאחי׳חכיאחי׳ יכ״היאיייגv׳fo
נ־ג״י־ כי-י״תתעליהיחכייהפיליסיכחח״ייא־לללחחכיכזי^כלא״לן ואייח
גה;:י1־י .ז.ה• ה׳ כיין ל־ה; יהי שיה שככש-הניתה ליעל ׳הפיןז שי.חי.שי כיין לעג*
ידזכ־ •יכה ייי -חיי ליי .מל •ייגש כע״-ין זימ מחי יחל •יכי גע נין אלן• חכ״יה
וחי״-הח־ייייזייוליל״יןחתכללמ־ללכןיזכ״תייאל שאי; ל׳ יעי-׳; כזה אכל עעיא
ידי שכחש״כ־זיניכייו־ייחכיאח־לישחילימךע״ו שלחיזהפגס כזאיהיגגיהילא
כז*״למ־.יהי״*תכלש ״־;לעי זדת ׳״ד׳ כעיני כזכה ( ׳כני־יןה וליי שאח»ל
שש־־־-ייהייהייייהפ״־תילשיעלההזהיהיך;יךי״ת.ליליגילההלא וי1יהןהיגסינ
יי־ח־היי-ןימליל ׳ע״ןתפלהיהשכ״תכ־תהיייישיה״ג־ל כנחלתל״ולייד״ ,את
ח נ י ליד ת הגה הכי־ 1הי; מת אייי׳ לזכית אכל מלייי ת׳ יה יזהככה אישי זכיתי •
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ראשוןh1
ניי&ת אמת פרק
יהמיסיהזהמינמנאשמיכידדה שלא נתן לקייש לייךטא לישיאלטאש מ אמר
ידשה רלימ עליו השלוש יכשנתן לישה תלי כשל־זימי ויךטל המטתלא טק לו ל• אש -ולד
איזדאהקאמיוולקנמסרהקכלתהתייה ליהישעזימט לזקנ־ש ואעה׳ שהאכללדיר
וטרתכמיס הילה מורד ידה לכל ואשאהי!היא הנקיא נשיה א! *כשיזלד א־ז־וטא
הנקראאננד־הגהאסקיהישעגןפייזיהגהייאליארמאיר שיעיןהנדיק שאיר על
הידרה וככרהכיא היתכהכפיחשיכמל מעלית מיטת ׳שליי{ אתלמיללכן .ז ט ת
ושזה ילדי[ כהמתזמזהזק למשיחת ולמשי־ א! שלה ני־עעגינ׳ אש לריק וישי ידה הה לא
אללאסה1אנ!דע לאיש דע יכליעלאין דאו• לחן מיתי לכףזלומ שכהייי ל* ימין ץל׳ הל
תעי״יJ.
^> ! rיגאיקכו-זעלזהאמרגש ק אומי לישע מ-ק מתה •קכיהי עיי ש
r

שהגליל׳ליאי ־הישע ק לחיה יאיר ׳׳ס׳ לן •יעוד יד• טענק לאכייה ללה
ב»
הגליל ׳גיאי נידוי האינליחניח יימייי • •piל; יימנן יל׳ גיענין הענייה שזמ
•היניתךפתייןלחתהדהה עניסנט ניתן ואמי שיזין ימי׳ שיק ליאיי לול גללי
היםנם
.
להיית לית׳ פתיה
לתמללללאדשה-ה נתא׳ דארנד׳ איכר הרחק איי תמהלילישע
כיין אמד מ
וגחנוןירש
כנטק כישע • כ׳
ייי־כ׳ למלכ למגי
 .י
הנה הטי! והאכהכי
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ואד תתיאזצ כן הננירעגית כיי שלה תליי מ
י־יעשי״ככי כאינו
נעיין הקייייל ט •ליד מי ייפמתמ
כמכית לרשעה ואיי כשתא!.מ או
תיאה מ! שא למ מנישה ׳תמיי שלשה ית
לא ״יעני שט אלא גע לה ללא לא תתיאש
יילנקה מינו ילרל על למשא לל/א.

והישר• כלכיתה הוא
דכר עול וראי׳ אכל לישעיה איגו ק כ׳
אי[ ראוי לארס שתיאה אל גית׳ ואף
נשטגת אין ראוי שמדור כד• שלא תתמי
כמרעיש ולול אמר לרמי[ משק י ע לפי
*אוי לישע ואוי לשכנו וי^ז עש לרשע
שאיט שכן אל תתמכי אלא יכי! שאמר
ט י אשיי האיש אשי לא הלך כעגת ישעה ׳כיין מלואה לא ע י י יכיישכ לניה לאיx
ושלמה אמי כאיח ישעיס  kתכא ואל תאשי כיי־ך י־ע־ד י א י ח נאכיתיי גיק הי־ד־כ־[
לישעאעפ• שאיני ע׳ שה למעשה״ ט של שלי כיני׳ ט שנאיי כהתמכין לי שע פיי ״ את
יועשץ• יאמנש אמח אאדיהמזק משל[ י ע יהל תתאכי לרשע יאיר ואל תתיאש י ן
הפייעטת איפשי לפיש מלת פ״־ענית על הישיע אי על לעיל! ומה נכיש א ת׳ על
הישעכלשינס זל זאמי־ו מיןס יאק לטרעטת ־איי שלא תש-ז איה כעטי לי י י התמכי
לישע ואל השק רע ט כמימ אני כעניי שלא אליי מיעשא הייע־ה ומל •מדכק יל•
כירעכייק ירשעתז אל תאמי קיאל תתאש יק הפייענית שלי שיתק כן כלא שטן
כהמתןמידזכרעמ! וככר כא זה כתיל כעגקהכנעג״ א י י • kשני נאינך כן •משיאו
אומן ל׳ ומי אמי !״תערכי כני •ס וילידי מעשהל יאה נפרש ידת כ׳ י״ענ׳ ת עג ה״עינש
כת׳שיתגאנלזגשזלשנעלמת•סרעגאת נאי[ לעילכעל שנעל גיכ• עגממתיאיי
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נ ^ ת אבית פ ת ן ראמית
הייךי׳זכע־״השאהלא ׳תחכי כני״קיסיכישעיס ולא •יכה ימס <זרמי<השאליילאין
•ייעהאיית הנהאהקשניהחני־ש כאלה ירייה קטכאי וסייע׳; כן שטח כאי לבאי
דכיייכית־הה שניההכ־אייישכשהתייה ואיכן הייניס שהם מחלק הילודה ואולי ffx
כי׳ג׳ לגאי יה שנין איה לחכיח שהיא ייהע״׳י השליש• שזכי שתעין הגויי[ הניןיא
גחיליתחשל״ס:
וזייסנס
וההיא השלטגית ואלי sk
ישוון
 •mהשלייה יד1ההחיאז הדיי
היויגישכהךגיןןהאייומ
י״זייש• יחהי• היאה י מ י גיגית׳
׳העילהטגהעייהילאגהיגילוויגויל
ש-ייייךל יגייה ׳־י־יעןיה שיאייג•
וחגה •וגגיןש השיח
ג; :י׳ הגי :הכה י
.׳־,היהיי,׳־ :ה ׳נוכעיר־ז ואבטליון קנלו יהיכנייג ״איעו לי ו
כדסי^י״ן— איכר אהב נסייגייגגעילהויעיין
מיידי
כי״פניש־קגאיכוגנ׳
״ י י
" *f
הי.״יכ לי-ל׳ ש.ז
w

את הכלאכה רני־נא א ר ז אד ׳•חלקיעלי׳ •כ«
הרמיר־ו ואיי תתח־ע ל אייניט כיי׳ שאיח

^,״_..
!׳:-:ל-י •!.א
נילי יה
״לללה
יי-י׳
עליי
!איי•
ייל1ל־;

שנתיינה איש
כיין
קידי״יך^,
יולי*
כילה יעל הגי׳
״
געשה ישע יילייעלה יכ! •י־עתהיילן
טהל ל־יי•—י ני־״היהיייליתילית
ויךגתיייק הא־להגגל ״יינה כעילה
י ע י ליהיש לידיה י-ל חחח ניךאת
היה ׳היא ייכהייג א״׳ניג׳ כ׳ לא ישגיח
די ,יל •.י ,ח״יי שחל1ל••; יה -יג
כיגיייןגייה שייץגה׳ אלי'יהתל יורע
ע ל י ת ילל-־ל שיח ג י י הלן לי
ענין י״אג יאן על כ• שה״לןאשיקינ
לג־ש־־ג חח״ת״דאגל שכ־ןילהניכי•
חלח היהיישחהשה ״י-כיאיכייי י1השש
כישנה שעה ה־-לה נייה נשתי״ז ל
'תגין:
לחהי־נה כל כן שה־ יאש גני •שיחל
וגי־ י יה יל -ש**.הה ״חחייה יה עה
1ה על י י ן יה שי-יי ל׳ל לח הלן ויזיי חלל -עייל תלה שהיא ״ייגי יהגה ש״עיה לעגיי
ושיייה־יג ״דיהל; שליייל• זייכהליכי ליייהי־גהיייגיןחיי שיחוילא־ס שגיא
ייליל״־לני י־חכחייל ישי ככייכ ההכנה יחי חיכשילי״; שלא "יישא כ׳ כיה יכלה
וינ״יח״לל להגי כתיללז״ליידא ח׳״" אלכאת ה״לחכה ישי-איתהיכגיתכליייי
אשי־יחש־י״־שלחיגשיןלאיתהלאילייתשליליי •הייה כןטכאיאכל שיחיל ״יניע
ככ״ ״יא ל״לאלל י• שנח א־ג היכגית שדה הייתי יין אי כיגס ״גהתהגגיי יא״ שלוה
׳״שי לחיה ״—.עלי .שיח •חזייע לישי־ג יל ^ א היהייי[ אי כיגס כהכיא •היה
כייעליזת שיד כינייל״לןיילשיהעייינקיאיזתלכ׳ שלכל כיזתזיכ״הייהיעה
וההיקל־י־ה ש־תיע ליי שהלל י־זת׳ ינכשייתה ׳״עשייריא״ילי״י תעשה "לכן
י -לי יש כ יד ח שיעיז ין היי-ה כ״לאכת׳ כאי כן שלא תא להתיע לישית ׳לכי יה לא •היין
יי״יי יאל .תת׳ .-ל.י1ת איליה ג״יגכג•עגיז׳ ני יה הידעה יהנשהה שאה •*דכאת
1
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המלאכה

נ

ת
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י ^ אבייז  Fח מ י ץ n h
המלאכה ״שגא אתהיזנניתלא •תזיע לישי' והימנה לתג שלתייעית לישיתטא ממה
שיפסייהאיסגתיית׳ יאייגת! לכי שלא •שגיא יק כמה שיפיק יגי[ הישית ילא •שיאי
המגיס יהמינצ״ס ישלתות״ כיאיילהתתסקו כעגיית הילאטת יהס לאיית יכימש
יזגיייןס יגשאנ•איילי שכלית• גילתיליזגי׳ ליזלליס ילס-וזתי(! ij.^,ל,״ שליייס
זגתיךכאלילסיאשיייאשימת• שיתרחק יילש !״כטיסולא •תקיגט אס לילך מלט
המלליס לקנלילמאמי ליזזיי יאנ׳ יךכת אלליסל׳ זיג ילגל אייי היזכס לזה אלכ
את המלאכה ילא עסיקכ״לאכלללניישאק גרגלאיס שיעשה היילאלה על גי הלכית
יהאינס תתיאגעליל ׳כעל לית׳ אגל שיאלכ איתל יאז יעשנה כשימה יכייג לגכ יכ״ש
יייתיעככיןכ• תאכל ה שיין י שיג לן זיי& אשיין גע לס הזה ישיג לן לע לס הגא
ולק החיטה מחכיר •שיאל כעלי יילאכהכיי •הישע שאייי׳ כפיק תכלתלשהישל־ה
היותי יכיי׳ שליי כאתי שהיה עי של ״חשק תכ עית• כסייס כמ״ל׳ן ייכנן קדיש• דליי
אישכפיילעישיס״גיעליס״ת• מחק לסנדלי שליתל ״לאכתיק <ילי •הייה הטי! של
יש־1גלפ לנידי ייני שיעי(שש ייני תטגאק יישאיאלא חלקיה ׳יניס אחי׳סככיקא
דתסתי יילא גפיקלתיא לייעל קש( שכלה הי ליעלי א״תיתלי־ שלה לקגל ייתנ׳ ״גג•
אדה ׳להתכינש מדכי׳ ת׳ יה כיי שאיי׳ כשש יכלתא ג שקיי לא ת־ייא לינא אנא גג יא
יתאאנאיוילאכימלתאעישאמי! ככ גימל•(ל״ילס •שכיי איש עני״ יוכיל׳ לעכייה
שליאוילל! וא״נהשנאת ליכניתככי יוידוז עלמלילל אימי לק שי-ת״כל איה
סיגסמלמשלטךאישע״למעלה יכישכתטשל ״כני מה״תי׳קי• יןיס חיז״ ״לני
6הנלת עני״ כיכנית וקא״ימ כמסכת כסאיסא!• ליגנית ש״קגית כעליל שאי; לן
גגיא שלא קפחמיכעל מלכיה כליי <ק ייי כלמת׳ ״לן •שיהל ׳ה״ילכתיכ עי׳׳ ׳יה•
יייששל״שפש וניקל לגל ע״׳ ליל כ ייז ״ליין כי; היל למכיי׳ יעל״ ליל ״תכלל
יגכלשג׳מיתי עיי יכי״ שאמייכיייש שישל״׳ סייס לח״ת״ס לחלל כלה ל מ י שה
יכתיעלשכאשיאמי ל׳ לשה כתחלתנטחת׳ ׳עתללכל ׳חשלמייזל כיעל ׳טנא את
עיי כג״ש־יזל תמכויס כעש כשתי ליכייס יל גלתייעית׳ לישת •נכ־נהת לעס
ויכנית׳ יטא א׳מח יד אנט ט חל־ אל פיעל יכיל לא יגל ללתייעלישת יט יי נא חת
כג״שיאל ילינייס ד ל ל שינא יכניתס ׳פיגטתה ולכי טכל לייי וללייי על י י ן
אסמכתהמוסי לזה ככללו ידעשית ל־כומת ט יחשנל כא דטי ח נ ט י חללין לטי-ע
*זית תעטי!ט ת׳תק תא אתימ לח יהיה לן חלידס חח״ס על פני לח תעשה לן כשל
וכלתייגל לא תשתיל ללסילא תעכדסכנגי ״לכי י־״ל יש״ל שלה לכטליס שלא
תתי־ע ללסילא תעלדסזלאשי תתטזק ״לס לא תשה את שה •י ל שיח י ששת״ייס תעשה
יזלאכתןואזה וסהשטע ידה»תל״ותטחט כי*• יה שללתכל לעש׳ת ללתיי-ן
לישית •הנה התילדע למית איייי לאלמ ולאי! לא יא-תמ כזי לעשית יטן ילם
ילהתקיכ אלה יכאשי תאהתאת ה״לאלל ילא תתידע לישית תגלי את יזל־ן יאת
איזן כאשי תשנא אתהיכטת לא מדל עלין ספק שפיכת יייה וטל י שאי החשאית»לא
תדכא ילא תנאף•לא תגטכ ׳לאתענה׳לאתתתייטכלהינייס המלה נ״שטס יזהיגמ'
כשיט; הייןנדתינפזת אי כדתי ידזימתיה שטאנל־ד לאו׳ חיינס טדיתהאלם
איהכ
,
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ג0נר ועזדדםיארהדד׳ ולא ני» נזאן אפאי ני1נ אחי׳יללסרן חץ• * e f״Hp
סל עילה י דשי לשי <t׳ eנאסור׳ כ0נ »חוחה כד8ירס תוי' הגא • דסי' ואינו
0ד שאין נאסור׳ עז לפיכך נחלקו' נמתי נא ללםוד עיי האפס סיתא פשילסלא
0תזיות• ואענ ושואףנקר סויםננל לשפה • חים הינא  10נו לסיפר הכי
דיניהנש נדשיתו דשי' ואםק ה«אןו' הא נחינ לעיל ננ• סנייז נחרואח נאנוס
מס״! עלעניק יאסק em׳ הני מייקם ישייס• נדיאת לפנחייז ׳ 0Nrלספת
לג שתויוח נני עולח ואיןלוסר םסום וגאסם לפנחורת ניני!  NSCלספית
מיעוט דםווהם וח־ל׳ תקן ואין  penגנפה יאישנ לינוי! לפיסי ינג• חסאת rocS
חלקו דנלרנ׳ שייכי נסי גנקיוהוחליח נחג וי״ל דהי סחייקק נין תאספי דאסם
לנוללונקרווואןולפינת נלדפיעיפיס נירוס• לנדנד ואיחו היי־rיא לספת
נג״הו א־יא םעום דתיי פיני' ג נדי נקי ואסס נזילות יאספ סעילוח יפי לחינח
מאן ראו״ לחלקו גתייאננסנתרו״וזו יאינהו הוו לפסה ' tnלפינו נ נהנים
נזה סקי־ א׳ לא הוי דחלוק נו־קרגתן זקיק-ס להם פייס אחי הפנ  Nפנ י־ן
לא היד ראוי לחלק נ׳ ודג• דלא ח לקי הפלנח׳ ונמנו ליד הנעל• ואחדהפניף
עס דנעיייב יאחד ד&קסיר וננ־ פי נמנ
גני עולד והמיסוי ק דנילו גליל•
דש •י ת'ל שר הא נ י  nיי .נ; נ'שנ • 0וייקק יישפין אתרן יכנ •ו לסק יידו־ וגג  uם
»יי0ננ׳איי יס״ ניסתי סניח•  Vתי״יי-י נמג ״שפני איין יגנ״ יינזק
0סוס ואפר• 6־ק -ייוקת גכנרית ישרת רני מ־״נו סשיס דשי נא לנ^ד ע• אמק
נח ניסילד ודא• לנה[ וק רחל נת סח׳ נ0ע!!י• דע!לגד£ד רשי״נפי תודי חלמ
מני ססום דקודס לק א נ ראי ד לילי דנת עיקי הפשינ נאהק לסק •ודד אגל
ופשתם הה ומכרים נתנ אינם ראי״ם ק לפי! ל ד י נ»ויאי• אפא כת געי ואיל
להוליד קיום זז־ז ותק ונסגא נ' • Nyiהפיוזרפיששי לסו'יחיד ינאיייי־עיייח
םנלל גן סדאד להוליד ודכי ייסינן נתיישםנ ו ו ר ק1ת י*£יא חיסך הגת עליו
גדינ נגי גן סורי יסודה ואיל  pנ שנים םשי ננורי ולא ש גג־אי־ עיש  rncיומר
נקרא נם ק סח נל1פ נא לנדל סנותיו סגניו אגל נא; בעס״ד פתוי ענוותנותו
וקי״ה פעזופ׳ ידיות ע־קי גסם־יג*!־
נד׳ לכשר עיי פ;שי דענל •
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צו

יחי יץ שיתז
•ק י" ייי^ י
סיז-זקיקי ללניס גנז״ שחוח? פאלי
גדדייקרסי״כתדהנ־ םאחיים אני
ע״נאינידדנד בסביל כבור חעגח־ ס^א
יספש גננד םלונלנ׳ דסא אגשת ל׳ח
לק־א סי •לנס וגשנ דייסא פירח דשי'
 "tnדאין זה ומה יקאפ' הגא רל icro
זזינהללגו ננדחולודור החם יאקיסו
לנגוים  esseונע׳ י/ח״הו קח־ש ואכ
א

א י ז א

,

שמיני
יה"סריגי ע־־ית ינקי ני' 1־ עיש" אתי
עילת תתני-הא דרא גת האי ק־א ייאמר
הקינתהשרפים י־אשפ־ע•;•חסים
ה־ק־נו דאתי עוירתהנקי בכו דיעיל
 trtaזנו כתג ני־ז״א י;-ך — -״ולח
וז־קס׳ר עליה חייבי השלפים ים  ,ח V
00עינ; דעולת ומ6ת״ חקדיב לשייסים

ג ^ ת אבות פרק ראשון

היליה היאמכאי היטל • ללגמ שלא יה ! היכייס שיעמיסואמזידש יסיכליס mw
וכני היתל כ-ניילש ול לקיא למינוי/ירש יעים נמשך לתה שנמשלו ילי׳ הינייה לייש •
,

יידא שאי״מ כשפי• פי וליל עקל שמל ידס ״ליין מכייאך לייל׳ שמעון נן מנשיא FX
שמה ירש מיד שכיאן ילה משמה ירש עמי• לה״שן אמי ילי• מיניס י הלא וה האיכן
היי!* ן ״פ• לייאמי והאילן ל שט מלפייזשאינו שהוהיי שילאח רלי״הס אלל כהכן
* א־כאיווינלישיייינלמייליס־לייהלכלאיסכיאסלחכמיסהיאוייסלקכלס וכימ
הזהירי על!ל א״״ כחנ־נל אין ייי שק ״עשה כיאשיילנ שניה ילא למיללה כיחיי י
»אמ י מ״א א ק לי״־־ן ש־לי• ילי יי• אלה ל־לל״יי הנין אלה יילין מיעמ 1ולל! יואג לקילו י
י שאי ה־עאיש א  xילי וללי וליי שאחי ״ן החלמיש אמי לחלירח שלה נקיא׳ למעא
ליאשימל־״־יני״עשהליהש־־ל !אל• הל״יכה ״יעשה מיללה והשיליה! שיל לילי אשי
יני־ל לחשיל״יי־ד ״עשלכיי׳ש״לל־ילעליא״לל-״יידעזהתיככה ואהישליהשעא
ול -פ; -עלי ל״י.׳,ה־וכייהח׳הי• שיהיהליעליהס־יליון מ״יעהשהמיו הי1המו1טש
אכל עשל לילי לשניל שיאה
לח־!־ ״־דש פש-ל ץי ימ• ״י נחלי למהילה הנללייה
כעניי שה־לידאייי קנל״ל שלילאנלהושלללאלמיאי״הלקיל״השהיהאנלו
והי .מ ימ-ה ל!ל ״־לי• של״ל ילש!חלנ תודנ לשנן שלהי־ימ לתוימינ שייזמק׳ לגפ!
ייי• ל •ה־• .ה שיחיעליעלשכת־יאכלילממאיללשינו• <כ״׳ שיישינהקעלידושניה
ל;־ .״ •ל־ל שח־ה להכיל לשלעה י ל״להל עמיק ל״נשל רכי־ס ^סל איילה עיליק יומין •
ועלול עליי לוהיי חלשל׳;כאי״יי מכייס היהיי יינייכש״א ינחיל! חיכמנליינ ייעלו
ליק׳הל-יי ליעיי״לתנל מיתג!' שלילה י״י שי; ג לי׳ ישי שה נלל ׳ענינה על גלית היי!•;
ל־ל יה ה־י־לש־והיי נ־כ־יהההחל״יה״יה שייאיייכ!לכניהשהחינינו-לימילאינמ
עין חשיי־נלנל י ׳׳לי ״ל שי״ שן יחל וידא זינה לקלל ״י שאיני יא!׳ לקללה •ולו ויעלי
לי-יןלל״-לליע ה וימי* שיקיל •לגל! לממ כשלא ׳הגיייל כפינה!המיש לי־עיש כינוי
ל־ל׳ ״מ־ס לכלת.׳ לני נ־ה כ• לה ״ין ה ידה י ע ז ״שיל׳ נש ק למל״מ״ס הלאיס אחייהה •
ו־ל־ללש 1ל־זל״ל לעלילה האלל ינמפ׳עיללילומנקיש ׳מל״מ״ש נליד הניניסוי״ומן
כ־ע־ל־הה אקחלילש־ייסני׳ליוה !ככיליייג! והא־ינלי״שהשלאכתגעל ספיפי'
ל־ל יה י ש־ל־־ה מלל ״שיה על כה ילא לכל איה כ׳ אה אל ״ד שעוכינייני שהיו יאו״ש
ליןלל׳ ׳ל־־להאהקאוהי־נהמנההיהעלהילירה• הנההמגאיהמא״יהזהיהימג
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וןייםנם
הספק״עיקיי׳
$יאליןאירו ש^הין
םחילסיריי
לזל״לשל״ההיהיאשהי׳י
והדנ
עלמהשליהכשהיה א
השש־כיעלהימשילחה ליה
יייגישגאיהשיעכוייעאי שהה ״שכויש
ראשנלחכ־לללל הכל לפי שלא למיין
ל׳ ש־ליכי יעושנייי
.
..
•״•היש•־־׳ ע״י נ
כ״־ןי -ל^ש ל  -י הייייועעאי קבלו כהבש עגייההיה מיל לי
ע ־ « ׳ ל ״ " ז נ * « הי ¥איפר הד כתייסידז לשליה יהיה יימאמ
חלמ יהיה מיאה לספי
!
קישיע־הואכנולין
לק ליל כיי :היה  1׳•» > אהל[ איה• 3י ^ • ־ ^ עתי יהיה האיש ההיא
י

i l l

י

V'Tfl

לז
ו!ובבס
נד^ת אבות פרק ראשון
יינ״שנכשייאיהיאי• ל׳ אלו ירל מדע
8יא• עסהלל י יעטןמאמטהס כי לפי
אהין מין לקי)יזע מפעלמ לא היה
םיא! להניד היאשיטס שטיעיתטדי
ילתיי לעגת׳ להשתגל נ׳ כל שק שאתי
האיש אתי כעטןהינניתיהמשכמ ל
עיד ׳אמנה אט א
לעשימז להק טךכ
האין יעלה הזהמת ורודף שלום אוהנ ארת אנליכמזץתא-סכ*
•היי כןסכאיישמעין הבריות וכקרבן לתורד־ז לק אנ• אאמת מ
ממשנת זהיהמיזי־ ל
 pששמ ולדעת השני
היאלשמעיאשלאימ׳ש הוא דדה איכר נגד שסא ליייש ונעש ״תלייייז
אל היכנייגט אש אל אבד שמיה ודל>< מוסיף הלימדיש ייייני יאיד
השי כשתאיז כזאת
המלאכ לק אמי" הלל
השליית ״ס-ף ודלאילין* קטל*ייז
היייללגככיתכשליס
ושמאי שאין
גיגלה לא כיכנייג ילא ח״נודישתםש נתג«:יז יכייןי הלו את• ׳יכי
כמלאכהכיאהכלמיי חלף הוא זדה אופ א ס  rהשיכייעין ׳עלזה
הענקליפייסהעלמ
המ!יה ימעשה ה
המגייג שטא דעת אני ל׳ ם* ל׳ וכשאני
כקללליאויי נש ק
©לישי• זאמנסכיכט לדגם׳ פה אני ואס ל ^ כש־ישך שש לאיש
לגיל למג ש כלפסיך
השליש שיני הלל כ
עכשואיםת׳׳
ידה * י י גס ק
כמשנתט יככל מיןס
יי שאתי ייימ כץי״אה *״ 1.7לשש
שטני שליה מיג׳ משכי הייכיש• שמטמ
•תגיךחכליישלאליי כלל דאי׳ ליליג
מידי י הסכמה כק הכתזת היגיזגושית
כמי שאמיז מיל עיין יי״אכ עשי שליש ייי• שיי שמי* cכיעא יייית יוגי ל׳יי יד
׳שיתפיגסגתייל יץכל מייגל תויעלת
כתילס י ר תוןיכ אל עיי להלמס עליה
ייאמהיתלטנת! גיללי״אייי כיי! ש
ויךאתאליה לשליה • ילק כיי* *הכ
ש״זגאינזאתליסטזא ׳נאייי שד על
פלישיטזף שליה^דלהאדס השי שליה
דיך לטין מלייי אין גכיא אמיינא לא
כק תכTמ המתיןשעיש כמי שהיה ע׳ שה
רינללייי שאק י׳תי ל׳ לתלימ• מכש
אהק שטה לושיס שליש טן איש לאשתז
6קכלשי״שישש אי* ס אלא ממלידרמ:
נשלה מי־־כ׳ זה עס זה אי  pאיש למטי!
אייד אש לא אליל אני ג׳נכיד לידעייד
המיגיןגזגרסילכ־אי על זל משליש מ
כפז לידעלל יד ״עמה שמק לי ייעידי
יזפשיין ׳מאימי סיכטסכלשעלהיךסכ
יזמין כמי שנאיט כפיין לשייט ׳*אי
הזה כאלי עגק השליש ליכטה לא של ט
שכישיתיללס׳תנפש• לאייל כי שאיכה
אס כמיןס שיש יןסשה ימייכה יןימיג
אמל ייעשל עש״ג׳ יין היעיש לשיכיש
שאין סייכא כלא טזנ • ימה לא הכמת
ידה יחסי עגמ״איי יל אג׳ כלייל
את מעליגהשליס ילא יא! אתמך מסאי'
נייליזז לפישעס המת שיאמ על הסכמת יזה כא ימיט ואתני שלל ומעפ שעש״זו
וההעג־{ יאיזיכןשגיאיי אה לא
היזייגי כמי זזשט הנה גה ק •איי *!יש
איןנה ערמהייכל׳תטמ• הכאיייג יייע
יייל^קדגה ייץששה על השינ הי!* y
איןגה
• א מ ן
ועל
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הדמכס

אקנהיאיתה טמ• הוקיר לא ט קשה הי((
האנשיס יאלכמש זה לוה
ועל
לוזימהילטטנעילהה* מפנישלקנינל
*טאהיניההכייזיכקכיןהמטנ׳ ׳היא
והמטילנתחזק״נינישט אה מעליי/אס
היזשהיןזייהייזכי ׳תכלס יככלל
כחייטייליא״יהחכםחניןלנעו על$
•אמילשליסעלכייאי־נליכיי^י״׳מז
 w o nט מקק לא •קזר חייט.
ול\<;.ךא ״שלשלכ•
1ק1׳ט״כ-ז
אמי
6ל׳א לקי  1א־נ לעילה ומיעידי ה נ״נא*'
על סיי כנכ־ינס יין״ילה ט כ א י •היה ה מ י להיט היאו׳ יהיה נשלים <ניי.זי י ועל
וההכ־טי-לוההשהנכעלימ״סל״׳שאיילןנאיאהאיל שליה איין <אמ שליש מאן
ז ־״ ע שהי ז הנח ,הילה גלח״יס הלל השל! ה הנאייי נהה טא ההילאיזטינ״שינ השמי •
ילה; ה״יה מז יה לה מדי׳ ש של׳ ״ ס י ש׳ כ־לש שהשליש טא שס נירף לשיכ 'לכטא׳מ •
ואיי מק שליה נעגיי• שהשל ס לאיי שה על הנייאימיאמי הנניא ייני איי ינייא יע ט
ט ״ שלמייטאלכןלמישןכןהשל׳סשידאהשינ הכן היע׳אינזה לעימילזה עשה
האליטה ׳״ככ• זה מינה שה ה של  zכה כיכימש שהינה אי־ס ־ א י י דשאל ח י איל שלוש
•׳מל׳ממשל  cלעל ׳א־נ שליה ה״למיה יאןשנכיש שליש •ואכעלההכהמ1עס W
ישי ה ה ע ה ה ^ י ע א ל ׳ עהמל׳ מינאמינשייסה״להיהטייינמןשליסכ״לאיי!׳
הלח ששה של הלל־דס ליאזנהעלהשלייימוהיכיה״לאוהשלהלאייזליכלט ונאשו
יככ׳ל ט; לחנש־ה המיילל ׳לקששל ו־ניא! ל־י• השכמה •א״י על זה שליש לה• שטהמ•(
לשל״חמיללי־ייי־נ ׳השיל אשי ידה נא״דקניןויזטיוהנהאהיןקיזש •י היה עישהל
יכי־סכידלישימלהמשהיהאיהלשליהילמיהכהסנ״יניהמאמי׳מש יהכשהיהיויף
0ל ז יל שנהעדי ההסטיה יהלילהיזיז שניניה היה ייין אהי• ה^ליס לההכייזס ולמיס
״יזיכי• שיזט מל שליי״־נסיהני כלללילאאיזי/יההסכ״השל־ה יעי שה נהס והאהכה
שידההיהכיילהכיחמה״הכיילין־נהלמויהטכזה״דהטנ״הההשיי הישי והשלם
ולכי ש״ של למטה •כיל לעש׳ זה ני׳כ למגידי׳מ! יטה אהין ימח ״יכיל איללעס נהיי
ה של׳• rמלכל יל-לממ־־ייט -שילח לעש מהי יטה תגל״להכל לקיכס • 1המ!י וללימיין׳
ילד; ליל לשמדלייס מייד לקיוא כלה כשה ״ ׳כמדישא״רז שליה זה ת1יה שי-אמי ״ עין
ל-־י־מןי־כיןא־לע״יכשליש נייל השליה שאכ־ל׳היייל־סנייכקאלמ שנא״י ואינה
יזג״ימיייכ״דינשליה־לקכיעז •.:ילהשליה שטיל; לי&ש־ילזכה שנא שליהשייסליי&ק
ילקייכ ני׳ל ה ש! ל זכייל; נמלק׳ של ני-יךה שליי־י יכה שליה ׳נימי על ״שכטמש י
ט ׳ י של ה שלח  • f iנמלק; של י זטה שלמ״יח•; שליהא״י "לישעיה ני׳ ל שליהשגימן
ל־יינ ־־.יל שלח־-י שד ל יל לה לכי".׳ימן נייל שליה שטיל;ליעטיסשיה״י ועלייה
•׳־זיוה ׳־־לעעי על י״נ שליש י נטל שליה שנ״ל; לעיש• הכויןה שנאיי יהיה מעשה
הטקה שליל נטל שליל ששיי שלהקכהיךיישליהשנאמיו־קיאלו״שליש• יטחננ״!
סל; לכלליה •י״י נייל ה שליה שזזל כעד כל ייעשל לייאשיינישנא" ' נ י איי וטיא »ך
ע של שליהיכ י מ י ע יכישיעקכןמלכילאמייינדילהשליהשהיןיזילה כל לניטת
יי ״ של ל שלל״י יכילו־ ••׳׳שיין ימי״ כניו מלין ׳•י*נן י •שא״כגחיול־ןוישה לן
©ליס ולכי :1לל כימי־ היןיסהזיה עלה ששל־ידתההדס זלנלידז! היא לה מיקינ יול
?יער?
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!•ו^^ןולליוו ׳.׳הגיאיושרו המשנמתאוו׳זהשט׳זאיוו ׳ uאמייסיו״נ׳ הא שידי.׳ נראה
יזמני שאין ר*• להדס שייזעסיןכמןדה  7rrידא• יגהדכייז כי שימטיזה לזה יכא היא<
ההואאככדדןיןשיא׳ זאיזייוהכיאמאמיאמישנייכישטטג״ייגייטץש•הייאי-ר
הרא*ן י יזה יד הלל אמי• עד שידה אכי שידה דל יד יש־ס שכל הש־כ־לי •כ׳ להמש־ן ׳לגיל
שיד כיערה ילפרשמי כשלש שעל זה אמ עד שמיה לפי שעד היא כתוגיס ל שי ן היש -כיי
שיגת&אנץלישמ^ו ׳קיזילנהנטדו׳ הנהידשימעסיןלנדלוליתש־ךשי׳יאכ־ שיי»
טהיהזהמיהכעריזדההיארכהלנילאמהשסייאכד• ומהמאימ• היי •ראה שידן יאו•
להיל״גכמלימר ידיה ׳לקכייגכה שס י  • rעיד אייר סימי לזה ידלא ״יסף ״סין .רל מ•
שלא יזה׳!•־• כלידיי ׳מכלל המיספמלימת! היגיא יכי ממזך יכי יכייכ ייאכד מן יד&לס
וטיןכיהגסק שכאשילאמסיףמיעוסיפסיייאכימהשלמיכיאזנה ט ״דה כא־ס
הסייס שאינו מי ליי ׳יכייכ שיי יכיזג׳ ער שמפני זה אמי שלמה •טיעמכהיייס־ן ליןז יק
אמיהללגכוילאיליףיזשלאמיכילמישלאילמיידדתייהכל״ה זיכלמ״כ יייכהיט1ו
&>יזי יד שלא ״יס־ף כלמיי׳ •כיינמן הע׳לס אמנש יד שלא •ליי כלל ה־ן כיץ לומי שיכימ
•זן השידס אכלנס כהד ארס היא מ״כ ידמה י יזה׳ זדלא •לץ! יןשלא מ״כ ע׳ד אמי מאיי
שייאה המיני שימר לזה יז־ש־נמש למגאמלך .יל יד שיימעעי ״ה־סיה ו״ש־ג״ש נכמרה
י«לן! דיל ייזלזףייכיממן העילה • הטלךלזהייהשלההללמא״ד״שס׳מטהזה לזה כעס
^!•זןהאי ממלמיי־דיהנאומיו עדשמ־האכדש־ריזיי־שינישכ־נאיידא סימי ליה
שאמי הי• ממלממיז של אהק ייייךכן ל־נייה יפעס ינ׳ה על ליי־ה ימיספמה כיה שאיי
וילא מיסיף יסץ! זדלאיליף יךשלא תיכ ילד״ להיטי הסכין הזה ייי גה״ג ייי מיה לימיה
הכיאהמאמיהאאיאשאקאטליידל׳ שטישט שכלמיד כשלא דדה לשי! יל להשלי־נ
היתלמיכעגמ׳טאשלהמפאיזינטאכלמייאיי׳טאאמייימא־ןמנ־לימיל• יל אה
איןאטששהמלממ״ילעגידילהשל־סכפשיטאה למכל״גטיאי .׳לניל שמי ׳לישתדש
כמגאירלייילירהיאזהיאיזהיאשימגשה השינ יהתועלינלעטי׳ טיךזכיד׳שאנל
עגמי• זאסטאאזומסיןלתזעלמזטאשלהמגשאכץיכאמייירטדששיט•; להשליש
את נפשו זימה הבי כיין המאימיס שאמי ע י שייהאכי שייהידישתדשכתגתמלן• לפי
אינה נשמט
שאמולימיתזדהלהשלמשנפזטאשלתכ^מטימהיככייייי׳יה
לענמישסץלהמנילעטזיזכפשיזלאלמכליינאיזימינוט ונפיד מיני הנה אז יה מט
ומההכזכיככאןאמזלזןידעזשטאסלשיןהנ־להכיויידיכשיכךיהיכ׳ ״-«7ן י'
ילה סיכ ימה כעיס •אמ ינשאנ• עמל לעגיי לכר טייל אט ש שה לט שמז מ! ייגיידמ ל ש״ה
ייייההנדנדיןילייושאמייללאמינדףיסין-יילאילץיןשלאמ־כשהכינה כלה שיליד
»מסץ!כי9ריז!להשלמיגעגמ׳ולאלמגג־גטיאהילפיזטגילה0הטא כילה הפגייה
והעילס הכא ה!א עולש הגמיל י ממי שאיי׳ •פה שעה אמת כיגזכה ׳ייעש־ס גחטס
יליזכלהעגשמ
גשלס הזה מכלאי השלס הלא • לקאיריאשלאעכשיזאיייד
כשלש הזה את• היעיל לענידידג׳ אעשה נס אנט לנפש• הנה המגאימ ל־־ע־ד שלשיג
היזאמטס האלה שאמ הלל י שהה מתדזס• כעטנס ׳הכלליטינאישלשתהטא ג ק ^ ד ה
סישיסהשתדל״ז! גלייידהיזזיכיהזאהא׳שר׳ההנלתהיזאייגילאהיננ׳יגילא הילתכה
,
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ושהמויה ההא •לימי האיס לשמה!לא •כיין אליל תגלית תיימה כי על ק אמי pre
ילהמתהתידהתגליתשארהדכייסכלס w
הנייק שה־ה העילה עי ייי על התירה•
הקנה הל הילך שה־ה יאש המיר יההעלה יטה כ»מ! על כסא ממלטזז יכיזג לי אן
ישנה הת<יה הזאתעז ׳היתה עייי יקיא נ׳ נל •ייח״י למען ילמדלמאה יני לכלת• en
לככ׳ יג׳ מי י״י עה »מכס ״כל האיש י שה המו יה לכג׳ כג׳ ישראל ל  fלייי אימה למגלימ
הי יאה הלל נאיי עלי׳ יהא־ש ״שה עני ״אי זהי כיחש המאמי״ האלה אגלי י יהמפהמ
רר׳ליכפיריששדרךא־זיכיההכישיא״תשליסשה־ה ״כקש אהרן שלא  TVאדה »ש
יהל •ר־ט ליל ח י ן שלי ה להשלימה יהיה עה זה איהכ היגהכיהיגלא מפניהמזעלז
יילאאלכתלשיכ ״ס־שליאטינ וכדילהיךתהאללמידהתירה ושאמר זהאתירלל
יישי• ייי־ שלא •מגאה לאיה ג ע ״ ׳ גל־י׳י היגייה ׳לי״י שככי השיג י• סעוקו י וזהו
נגר ש״־ה אגי שירה אגל •שתיל ־J״ Tכלייייז •זה! וילא ״ז״ף ״סיף י אגל לא ׳שיגיש
נכ־גי המזיה לה־גהי־נש ״ייגה ׳לקנל יסעלתכלי״דה יוה׳ ודישת״שכתגאאלף ושאאי
והנתןל־״יי שליש־ שנייןשיכייהאיה מסיי ן לכניתיישאק ל׳ מעזיי תיזיןיש־יהזאל
ה שלי״ימ״כל׳ ע״ל יזה׳ אהא־ן אני ל• ״• ל• כל׳מי אה לא אהא אג׳ כעגמ• לעויי יי
יעייינ• <גש כשאני לעגמ• ״ה אני להספיק לקניתהשלי״ית! שא״י ואה לא עג* אייייל
עליייהכמיזת וכניהייעידן«זיןדעודנ<שהכי״יזשהמאמייסהאלהאסלאימ&
להס־ןשוינעגיס:
ומרס
עשה תלימי יגייה השי»
אשי
ל»< <זהללעשהעקיהאיסנתל״יד
והעקי• יכל שאי עסקץ ג״שכיה אמרה
הת׳ יה ר* היייש היא העקי
אסנזייקנזייזןואהלאהזייילאהוימן
אייישייאישא-מק שליעשהיעייךילזה
יאק נזק כלכני! ׳איי
י*י עשה •דימו קיניע
6דהכעעת־הל־סית( עכא' איכד TVCJתורתך נר״ןה אויוייה ״עש
6גלההג״הת*טה ^ רי*' 1אכיר  0״  uךיייייך•״• ועושי היכהכאכיהש
»ועש ׳ייעשה ה-ני־נ _ L "'1י ז י!" ו איינ׳ שיגי כהת לאש
^ ^ ? ^  ? ,א ה י כ ה והוי פ ק כ ד את כד אאת והכיא ממאה ו
* -היי־ ״עש ׳יעשה האלם כס3רDOfl'3ות  1ימלכ יכן הכקי ושיש
סי׳ קייז הליג יישע'
היכה כ• א-יי היא
או״י״ס הינהיאפילי ״עסא־נה?wu
לזןניפלעליהתל״ייכאל! •איי ליידי
כעי״ן שניגן הכל כיכיי <נייע5ה לא
והגית יעש יליי~של •ל־ל היכה ילוה
הניז אפילי פיישה אמת יק היייהשני
עגייאיי עשהתזייע י^נע ילא אמי
מיס ישיג היא ש־שא !ימן עס הכימי*
ליי״ תוי^־ יןכע ללע־י שהיה הינקי
נגהיגינינריסעתכיסיינייס:
ניעשהילמ גליי• •לכי שייעשה ה״סת
״כלל ג שני <מ\ס אה נ״ה » ק איס
ליקיל שטא לעגי-ה ׳אש גיל  ?6ק איה להכייי שהיא גי״לי הסייס לכן איי וי4שה התה
מנר כמסת 6נק ארס למקיס  wוהו* ימ^ל  JTגל הארס נסני כגיס ישיג כעד ימ
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•כק איה למדיי מה אסקמאיתה השלשה עמיטס שוני שיזעיןהמ״יךגשה הללעיקי
יזהתזיהלפישהמלמיימניאהאיס אל השליית העלי; ישייא׳ עשה ע־יך יזהיזעשיו
נהשגי שהמלמייהיאכעגייהילעשה והמעשה היאהתללית תה זה מיניי השה לקמי
שאמלאימושספיהמויההזהמפיךזהגית כ! •זייס ולילה ליען תשי״י לעז כפל הדמז'
 oאז מגליה את דיכיךיאז תשכיל ואיפשי עיי לפיש שהלל עזכ דעת הינניתויעת
המלאכהכייי ש׳טישת׳ ׳כהי דיך שלי* מיכט תייה תממ־ ׳טיאייי הישייי ט אש
נמזית״ מפגיינתית״הגהיימהילילהיש״אימלקעלח שאין ימי• לט־מין המלאכה
ולעזזכהמכל׳כלטאיןכל כטאדס •טלין לעזתתיתה אוייגימשי׳״לכל גן •שיאל
שיקכעככל חס עתיס לת״־תי זייךא !•למי מעש יק האס ימאי• ק •עשה עטך ׳״לאכמז
גלהחסוכלהלילהיטאאימטעשהתימןץכע אימי מעש יעשהה־כה ׳כאשי תעשה
ק תקנה מלמיי המזיה מי׳תתשיטזית גש לעגתי עס־ךן גא׳ כן שתיןגל כל ידה אשי
תשא ימתן עמי כמלאכתך כסכי פגיס ימת ט היא היידה האתי נינה שא־פשי לל״גא
נאיסלמדיטיהמפישיס פיי* שנכלל׳ כיה שלשה ייסי־סהאמי שיעשה תלייי התייה
עקיישיישיכלשאיעשקחיעשהספליטמשאייזנאטתדי נתןהעישה תיית׳ קכע
ויזלאכתי שסלה עיין לי עייךלעה כלס־ עיש• לז שכלהליעה שכייש׳ שאכ־ל׳ לאעשס
»גייה מפגי שעשה תיית שפלה עישקל! פשלללולעילסלכא ׳הי׳סיהכ אי׳י ״עש
יעשההיתה^עטטעשקחזמשא״מתגילאיהילכעפייןשאיק ליכללשיה נתתילן
ממעיד אשי כ׳ לן כתתה יעשלמעששנא וישיןל מכילה לעפיין את לכס,־ .׳לאיש
המאישיאקיאיישלגשהקיככילמדז המיה הזאת יאכילה שאיי לילמכיס ואיןזס
פתלאה ישעי! לככש יעשה היכל שהטא מיאלימלכיכןלכקי ישלש טיס קיא סילת׳
מלמיי זה  peaיייכי• לקכלשאמי לאגילסג״י׳אתכק הכת״ס וגסאתהג״אשי
יעכיייקאגטואמול שאמי! מעשקכשתיאיתית!יעשה ליגה כיה נסיה ׳גפלאית־
זלקאיזיז כיישייהס הסיטס  bיי• שאתי ש ייי גיטיא יטה כעינין טעוני ע! יעל זש
עגמו אמי שלמה אל תכהל את פיך ׳ל pאל תמהי לט טא זתי לפג׳ ליילל״ס ט למלליס
גשממשיאתה עלהאק עלקיהיז יכי־ןמעשיס י ל ז א י י ייעש מיה שיעשה ישיש
9יני b׳ כאכמסת התיל מ׳נא שפתיך תשיאי יהייסי הנ טה יט• יי^ל  hrpלאיי
גסכיפטסימתילשישאייתןעה הניחת כנמתיכיכי־סעיכיכייט״סישישזהטא
יידת העטל שנתפא נל אד!נני ״שה על שכאיי ולאיש ישל •ע:׳ מאי יכל המיה א x
על פני האימה ־ יעס ידית שלא נתגי למפיTס שעס לס—ט ה״׳סייסלמלה הנה טא
יכיאי כעטמ כ• יי יעשה ״מית עקי ככל ״עשמ •אמ יישש ׳•עשל הינה לפי  ;xג׳ תה
מיה יינא שפייךתשייייעש־ת כאשי נייתיאסיעשה ק לא •יטה לי המל קת על cx
* 01ר חנהקנועו הס על מה שאדיי האדס ואשיי ק ימיי מילט ןלק שיין מלז יהי
»קנל איג  bהאלס נ  xי כגיס w
יק

גח$ת אבית 0רק ראשון
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רנן גמליאל אוסר עש ח
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הרמנם
אשי לה מ ל לעשימ יל א־פ
לעלץהלמ׳יאלללה׳יאהמ

לן יד שמסיי׳ן עלי׳ נאשיי -התג והסי^
י י
,
׳
איזה ק הספק כאמיס טיושלמ•  Wא״*
ה  Jע ק ואד ת ר ב ה ד < wר
ליזקןיקהשוקיאשמוךעליה ואשי• לןוק
אדםדות!
טהשיכית מהינאילהמעשיימכאימי מימי
שהיא מן הספקיתי.
ראיתי ! דעייך ננאן עלסאלוא ראד לסאילילסשק נםאסרימ יזאייח •
1

דשאילדי-יאשיני! למה לאנזלילאןלהייהקנלהילןשמעיןשהיהננושלהללןאמ
 Scינ!לה!כי המל!זלי הגן שהיא יגאה זה היא יג היא׳ז ן ׳הזקן •
ושא •.־ להטת אהה־ה ש! כי י ג זה י שיעי ן כנ! אאימ למה לא זכיאיזימ יגהשנ•
שהיה כני של *מ! שייעיןווכינטף הכpאיל ישלג שהיה גנו נו
לנליגהשניטהיאש הי׳יהאמיעשיכמי שהקיחיגי:
דדא־־י •ש לי־לאיכייק חמקכןזכא־שטהיאשהיויה־עש־י־נילמגה נ*אויא»
•שיכה אחי• י  tכן יג כ• יא! • ש״זמ א! ייי יג הנזכי כאן י שייעז ן כנ! לא ״ולש
••שיטל י' ג לי־; ית ש ל־יי י שי• ני! י שכנ גג! יתש ליוי היגש״ע׳ יי שיה׳! רגה שט שט׳ז
ות£לי!יל*איישכנכנייאש ליייהיכ שטכיי כליךייה היאזגה ואה לח היאשיגים
•יש־ למה לא זכי יגל*• לגי שליטגיהיךישיאהלה האאי׳גיס •קןללמה לאוכיזינ
ליין ,גטי  Vהלל לח ן שגא לטס היי הקילה כה שמל של״לה:
מה ל־ל שככל ה שלמי»יכי!ג!ללפיקחיאאייזיאמי קנלו
וישא-יי מינ״; r
יההוגא״״זכלייפ־מיזגלאישלאטגיימלזכזיכייין הקללה
עיהלל!״שהיהלמה כינ!כשייעין גט ׳כישע יכי שהוא גילי׳ליג הפיק השני לא אמי
כאחי מהל קכל מייגז א! קכל ייהס!•טע שכלה קגל׳:
יהיאהמשייה״שכח־גלהכ׳א ייאמייג עשה לן י נ נהיו *
דזולילעשיח
שככי וכי ליעלה ללי״י לזה כ שה •הי שע כן פימי י ייה היליעלין
נלכ׳א יי שי וליייי א כעגי׳ ש־ל• כעייהיגה נשחל ״יכן גמליאל כמן שטה על הינלימ
לא טל גה כן עי למגי כיי שעשה יהי ז ג לן פימ־ה:
נאי״יח^ל־ליכהלעשי אומזימ*!אהזהיי ניאסשלא מגא
דלאייילששיא
יהפעייס יטיל יי יה *כני ייגיי ליעזיל׳ פעייה שלש יטא
ןאי׳־ל לליכל-ךי׳איילעשילשיהני ולשיהפ־נה כאייי טאהכמדהנמ׳זקליליזיה
ר לייעז• איייימ טא'כא לגלל שיק א״סייק הילה טשי ל עשי יגיגשי גייל שני
©כ•!״ שלל ללייל והה •עשה יל ניעשי שט כאלאטלאייליידעשיייןל-טשלהיעיגי
^ ״  ^ f o r׳  ^ ^ i״ [  -״ *  bשכל אה ייאטג־אה״י0.שי״שלה!אס לייהואאה לא ניגן
ללי; ״עש י• היעש כימי• ״ שיה כמ לכלל איסיי ״ י י ״ ע ט כל יכי שיא טשלהמוייי*
היא יי׳ מע»היעש שהל״ מיק לכל; מחה יטה ט ק כיגינ כתחמינ  pu׳כמחמיג יןג:
1

,

והגיאה

6 1

0
נחןית א מ י י ק יאשיז
כזה היא שיל; גמליאל הנילי ליישנידנ! ה!א יל; נייל־אל הזקן כנו י ק
ומראה לי
שמשן לט של הלל ולכי שהלל האי״ן יידס שמינ ק ייאה יעשי־יס שנה
»ןכל יכן גמליאל זה מממ ולק נזכי אתרה ותמה שלא ניזנא לשיעק אלח יאיר ואו•
שממש הלק ולק לא נילי שמי ללה; ׳נזה עניי יגיגא גטליג שנקיא זחללל לן שאלידאל
מוא לא טה לני ט אס ק פטה לן שאלמיאל אנל יזש׳ לאני הני׳ או ייכט *דלה ייעליס
ממעלמ אטז אי אס זקני גילי לאל ילן יהי׳ ליייי ט־נ; )יילד! הזק עס הלל זיןנ׳ שנמגיל
כ; נילאיקלל ממג• יערה ולק נולי לא; אמר•! ל׳ הישנה זליה גא; סיי־ הקללה ילא
שדר הגשיא׳ילילק זלר יד קגל ממי!היל רג יהלל יפי ילל אלי אלמ ט לן זיןניה טא לו
עס המיג שלעג׳; הגשיאייגיגן שמעון גהג גשימימ! אמרי הלל אלמ ייל; גיל־אל נמינה
כשיא אמיי׳לימ שנולי להקימה ליאשינלוק לאגזגי יגלשג• ולמגזגי רק ממג ,לן
»גאיאעפ.שלמ נש־איסלפ׳שגשיגפק לזלט; מ• קגל מיד וראה שיכמ׳ היךיש שנ׳כי
כממל־גהפיק השני קנל מאליו ישלגאשי לסין .זל לפיק ׳א׳יל׳ ישעאלמ קלל ייולמ י״נ
השג• יכן אי־ס יגהשנ• י^ל יזאנא שהיה ישעלזקן שהיל׳ עמשיה למיג; לטיל שלגי ליה
איש שלש •מכס לידו ׳עסיד׳יג שניליילייק ממנן כן זכאי נשיא ג טלה לא ילגיוה
נאמר שיגקכלממגיטה׳אמאלמ רשע לזקן יןכל אכל לכי שליל יכן •ימנ;קייכ לי׳לכו'
*ילמנלאהיישנהיג ישכנלנזכ לגשיא ׳נמ׳יג מזי עשיל לי׳ שנה ׳גיג״גל נשיא ינלשט
הנה אכ עש המיל סיר לנשיאי כפי מל שכילכיל׳ כלקד׳ז לרמז נ לנה סיי הקכלה כאייל
כמלה מהללליגהזקן שהיה גכר׳!כתיזש אלא כ׳ טא ידל גטל ל״שפמל ׳לארץ •מ 1ידג
לזקן קכל שמעי; כג׳לגזכי כמשגיגיט שטא אשילרגשיש׳ס ׳מיג׳ קלל רגלשנ• גגו
וישעהשניט האכ זלכןהאלו שטהש קכל1מישע הזקןהגזכי האיגהלפ• שלאיגא
י!סיי היישנה לפי יי׳ש היישייס האלה ״אמי ליג לשג• לא ולח כאי ,׳נסיגפק כיכי׳ן
י ש ע השג• ממי שמע׳ן שהיה יקגישקגל יייג״מדע וילשליל ש ט שגאה כאלייקכלס
•ואטיל ללג״ש לא ט ג י ן למגה לאיי כמלל יזלל׳ מלס כיי שאיי כמכיי שלילמ למעלה
יזכטשלאקגלויאלויגיהסולאמזקטהסט יזהיאגשיסזי״סמין ייישכ־ילליגל יגייס
•לקה׳ניךלימינעטגס י^נלויילס אללהללל עד ילינו לקימששלילל לקנלל נמלת
אכ׳ילזמי לאה׳ניןלימיק איכס ניקמיונןנן זכאיייפנ• שלאייל ממל׳-למכיאש
»הלל ושמאי לק כפיקה שני נאמי ט יכ; ממל; כן זכאיקכליללל ׳ישיא׳ ׳עזי ארכי
גגלא כהיןיי שה י מ י •יאה מדני• הימלס מייליג יה שזלייל׳ כס״י הקכלה כיה
שכמג טג^ליליxה י9יה שלא זכי יל; ממק כ; זכאי י־לסכה שו טיל• ׳טיליא כיה הינע'
שאלייל הראשי נייל זיד שייטן• לידג כזה שעה אמי שיל י י ט ישא לידה ימיל י ויעגין
יזאמייכ; גמליאל יה יקשויז להאהי־ הי׳אשיכ׳ היא שלשה יעמו ליעיל שיא• כיה שמיי
עשה תייק־קכע איאי יישש יעשה הינה ככ• לכי היאז; ילשהכעל ילמכה ק ט נ
עיניסליגייין!״טלליידיג״זששימעשההימיללינה ילט שיטלכיה סכק  jnמכל
לעזיגמנייל הינה אסלא •תזדר כלמיד ליל׳יד לל; אייי שיעשי ל׳ רל למ לעט׳ יליזל
כיאהלהייאה ש״שמ־ לפנא ייכי ימיה! איל אשיי יעשה נייסיי ילמד ׳כזה •קיללק מן
•מקכאייירשנימ^דוילאיהדזיןןקהשיקלאסמ׳ןעליה׳נעגשי^שה staty
1

גי^ת אבית פרק ואמון
ולא כאי •יי ׳לזה ימגאי שאין 5ח זה המאמי נמאמי •הישע בן פרחיה טהוא אמי עא
לך <ת ל.נין הלירי ׳לכן כיה נס ק ש-יןנה ל׳ ימי אכל יג לא אמי יעשה לי ת ס אש
לטין .לייכאיטייהתרכי• שישמלקמןהספקינעטיזה לאםהעלקניןהחכישלא
ה״זנ״יןי נזה ׳לפי שאמי שהשתלק״ן הספקאיזנכיאלתיכה לעשיאימייתולשלא
יעשה־כיעלכיייעת״סכי^׳אומישכלי אעפ ש״דהמחיריועשה המשלמהמעשיו'
שלז יז ש כ איסלעשית מימה כהימי כאי ימיי אתןהיכה ־ומרמהיאו׳ יכז׳ •סמלקהסק
ייהשכל לה ״עשה כן ילה •עשי מגיאמז כאימי אפילי *היה גהיכיינ כמעשיכ• שמא
•שעה יעתיכחשי׳ שהיא ״יכה •היהגייע ׳׳נא שכי הטנה כהפשי המעשה הנה #
א״״־׳ ייזל מיכה לעשי יי״טת אין פיטשי על ייט׳ הפעמיס כ׳ אס על ייני׳ המעשי
כמל׳ •א״ייחלתיכהלעשיכדיליעשי׳כאימיוכללהל״ייהזהשלאישען איסעלישן
אנלזנכלהפקישאלפיהמכי״הנ״ישטתהיסיהטיכלא ״מך יכי!•מ ועשית על ט
יד־כי מ שי ־׳יין ׳הימי׳ יעה זה ש־טהשאלית האאייטינ ׳׳נא ממה שכיאית• שינןנמלמ1
•סכי י ששל״*־נ המיה ניף ס תיית! האמנס שעקי המ1יה היא הידעשה ולא התייש;
וזייםנם
איייהיזכס כיזכ מטסלא
נני
י ז ע הוק; שהיה יאש הזמר
למו
•יזיל פשע ׳סכת זה שחן
״־ •uע ״חכ״• ה״ שנה יהגה
הדני״ ת1שפתייאמר ׳משא כמי שאנאי
נ— r׳-־ כיה •פיל ספה נייל כאימי!
עינה כ׳ כש־ינה ה
<x״> ־.׳ טן ימכי״ס
לא ״ט! שיל ״שמיקה עזכעק ננו איכר כל ים׳ האיס ילי• יפשע על
ר הכה ה־י-יי!ההנ״ גדלתי נין החככ־ם ולא כל פניס שא• אפשי
<ז!א •היה כיכיח יכז'
נמייה לח מעשה נ
נשיטקהטיזהנ־טי בעאת׳ לגון׳ טוב כשתיק אחי שאין יא׳' לאמין
י״׳״ני״יי״ה״ן ה ולא הכדרש הוא העקר ומ״יפתיהאכמייר^
הכה״ה מק כ• אה ה אייא הכעשה וכל הכרבה הינייס ׳״מיפת• ה
הסכליס יינ הינייס
הכילהיטי ולק
דנריסכניאחטאו
ויןלכהילניינ יניי
יניכש אנקליס ׳•ה* ה
יככי א״יי החכידש
כחיה לנפש ידהלי׳א
שייעיס ה־נייס יא־ה על ירעלינ האניין
•ד־ללא יעה ה־יינ שיה נא״י על הכה
יידית מיס ייחאס איייז •חטתז ימל
הפני״• ה״ מ כיייושכה יעק זעלמ
שמיטמא ואמי נהפי המיית שאחי
נקיא המיס ״יכי מכל ״קי ה היטל
יזהייטדס ניאה *מק הינה על שלא
היינ נ׳ שימפי טא ״יליט •כי׳ ליי! מתי
היה יייני יל!י שאין יא!׳ לאמוז ולא
לזילינ׳ אתא xעהלנט אהערהשאלה
ידה יייני אלא יר« מזער ונאמי
י* המשיכה יי על ייך הלי״ד ׳כ״׳ שאמ
 4מה סכמ ינשתיקימי ואמי לחכמי
הכטא ״ *דה נ־ק ל׳ ל שי; ל״יי• לדעת
הדני ־ס ומנאידה ניאיןס לאינעה
לעיתאתיעי-יכי ונה״לאי״ערטלכ
קליןס:
ויד• ייעגה לשי ו מ י התכאי נזה הץדז
היולק
1

,

םא
נחלת אבות  p aיאמץ
כתן היא כאימי! ירשס כי לאל אי יד•*' אלסימייע שהאלה הכלת• מיני כ״ של כנל״ל
נדמועההמתלוואא שכלילפישהלכיי ידז־טטהיאמעלה גטלהלא־־ס ימפטזהאיי
מסיי שפל לנא״ניש ינועס וקנים ץא לידית השפה טי כאין לשעס יההפן לכ מכס ׳שליל
פיה! ואין אכיאמיהשלשהזהשכמיןס מכידס שאישייזדכנידעט נפלטלו ול-אזמ לא
יזנא שיג משתיקה שהיא העלי היכיי יהלייי יהנה ט י אמי ידככאר כשפתי הכימי כל
ילשכמ• פין כפקייין אשימה זט1ה יכי עמ״לא שכיז עגיי כשתיקי כיכר• ידזלי יהמ!י
זיקשה עזי אימח ילה מכאת׳ לניף גדכ כ אמ לכיף יהיה יא״ שיהמ ילא ״נאת לאיה שיכ
יזשת־קה ׳הימכה כפ• ליאת המשנה כמ כשכא השתקה אמי• אמת כאי״א שיכ ה־כיי'
הסתושפתומותיוהשאכיישאמיאשהמכידכייכיכיישלאימיל כשגוש״כ ט־כייס
המיס על הסכלות כיד שהייויןל כסיל כייכ דטיס עדשאמיא שהשתיקה יית ״!יה
על מעלת היזש !שליאת המשכמה כיד שאיייז ידיזטתא יככל שמיקומה ׳כמגהינ
שטפי ממכה אהד שכהיתיכמישכאנשיסל״־יתקושאליט ליה זה היה שי מק ׳השיכס
שיאה שדיכוי• גהלקיס לדמלק־ס לא י ע ככללי לגי!־• כקללתלשסיגטכ• הייכי ׳ליכילית
זל*ז לרע וכל כל יילד כגלל יטינא כול !הכ רעמכדזשיכיכ־כיטרגשלאיגל׳ איס
לקכלשכי יהנלאיכ ׳לאניכליכיכייההמ׳ן כשכ״״לייייעית שככי עביז'יכי•
ה״דס יהיהלכידשהיא כלי מינלמכי״תיכ״על !א״ישכאשיה־ל * ״ ע יכי ״השישה
עניי חלק ייני הדליל
חלק״ש היאשטש שיינק ״אש ישיע ״ליזלק ליליע׳ ידני
כפיאייגהתירללאלליתללאלק־סהייטילילכזלרילאליג ׳הניאה יה״יתיהא שהא
המכייהכק״את שמע ׳ליאיתיריילתפלל יהל שטא לטדי רעיית שקי ׳״כילי ׳נ״י׳ף
השש׳קללת מניי״ט׳נאילנ שטא המטללשלמ ל״עליתלשלליתיכגניתלכ־דת״ת
כדילעידילנפשאללשלייתילי שטאלנמאסליינ לליין שליא שיזה נשלל ״דליי
הזמן זלמידש• שטא למיתי יד־ שטין למיל לילי ט יס־יית׳ ופינסת׳ ייאכלו
•משקלי שא־נ׳ ״נייל ט ילא נזלי מיני מיני אלינ ילא ניאס אנל טא יית׳ תיש לאיש
אס יינל לילי ט •ילי יאש לאי •מ ״ל ייטע שהמלק לטדי ולניאה לה אס״־ס יק לתייה
ננל האדס יהמלק למנ״ל ולנאלכ ״כיה ל״כי כהל יאפי כל היה אס ליל ידפשי מכל יאןי
שישמי־׳ ליכיייסלשיכ־סלאלה שני מגייס למ שיד׳ לייעש• ״סטייל אל ל מ י כמ״יס
נא־ס לדלי־ס לא כאיש מפי ע* *לס י ש ,ל זל כאיי ילה לי־י שטה עקי מלה היעשה י ל
ש־ליל לאיש נאה חישינאל ייךס'לנ ש־ליד לאדה לתלי־יא י י ן קניל ליעש דל־יס
וא״גסה־כייהמיתיטאיזת ׳המ־יעיש ה״כ־יס טלי־זל ״שילוט כללית ילי*
היכ לנממז־ס יאה לא״ןכלש זכאילייללשין ליע יליזדל׳ת״כק המלש־ס יעה כל
היכייסהשיכיסיישי־סלמלללאפ• היתמאייי ש״עיןעלפ• מליתא ׳נימה לפי* •על
»^
0
•
ששזכהעדיסממטאיתסיכלסשטזלשתיקל 'א׳מיזולאל״דיש טאעקיאלא ה״עשה
•פירש על המלק למטול ולאטכמלדכ״יס שלש טיכיה עס שגי לתלא־ס שוכיהיכ הא
כהסכמת ייפעזלית והייעשיה זעל זל אמי!לא ליייי טא לעיין• ftלייעשל ילכ שידה
לין קניה יעלה אמי זנל הערכה ינטס מניא ששא זהז יזה שגיאה ל• כפי הישנה ולתי
יא א  i 11הספק
היה

׳היל

ני^ת אבות פרק ראשון
מ ל ק מ • שיש־ היכיעיךא אכל כעיט א־ןזהמשפק לפישכיכייהנזהי <לנהאש$
היה יהי• לייי שלה ״נא שיכ משתקה יללה שהס לניייש מיליש ושהש־גיקה טילה יילן
»נחל־[ החני יל ולאל!ל לא איי שיהי לע*י 0וזכי התגאיס ילה זלל העיך נש לה ט מ ן
לייה אמר ולא מגא ת למן• שיל שמלה הדלי לניף ילק לאהד להיש המאמי הזה כיימ
אחי־ש ממחלטס:
שלחנה הזה נשה יעמזליעתיג אלה כשהמעשה עמךילאהתליזוו
היאשון
לשל יי ת לאדה ג שנה טא גשי ילק גיץ• שהיה שלמ׳ת׳ כמעשה נימי
ןי!א א<יייי לל ימי גילתי נין החכ״יה ׳־1ה החת שייפט זה אני מאמין שלחיי ימין
ומכיתה ליא ל של״׳ ־נהעלק כעין הנעש הנה עש כל וה לעיך הניף ולמינמ׳ לא ״גאז
דכי י מ י שיג מל שתקה ילה המ־־יש היא העייך לאיש כמה שליא גיכט אלא הירגש!
כיעתשיאייכ־עתיגלפ• שגגין הטף ונחינילוחיט־ שיכההשמקהכשמה־ה עיזה
ייעשה ילל־יי ׳הכלכיל כיכייס יכל׳ מעשה ׳כמי שאמיה התויה יאה למימי אממ
יז־ךש וישכש־ כא שי ניני ״ ל ;,שית ק טךכ לאח ט י ל התיעלת לטמשישכשיהטמ
יישנמיל״עשיתל ׳ ק שאיל״נדניכמ׳ שאחיל נירא נייר ומיימא תלאוליא ייאייי
כמי איי כ־כ־יל יט-כליי־ מייל •ל־׳ה כזמר שלשייע איון גשמענ״עשל לאנעשנילא
יאכל י שייני ׳׳;.שיני לק חיי שהל הייכה יכייה יכיא חשה ׳היא שענל ליל שאיי שית
ה״דת א• איפשי *״ שן יהה נו־ ׳משא כ שה פניה א״נש ייט׳ הדכייס אעפ שהה יניי
תיילאיפשי־ ש־חשחכלה הייכ־ ׳•ישן ״זה שהיעשה מתישיכ ייה״יישהגה א<
הכמיכיהל״שכחיהמ־נהדכייטאלזל־ימהגפש ו״ח״ילחכה הזה׳טין לאיש נמה
שטח נ כני שיאית׳ ליעשל עקיאכל׳ יוה׳ היין היא שין ״לכיא׳י •
ש־ד־טיל׳חש׳ל׳י-י+תאלהיכהמלמדלמל״י־זכי•שיכנה׳ לכייחניין
ומשני
ני׳נ׳הליעללכס •כתגגלשזהאא שיעשה איתי ליככ• אהכ־כישפתיז
אינה הלל •יי ח •ן ייי• לי ל־כי כ׳ אה לשי״ע ׳להכין כ• היכ היא כייייגת ה0מ
ולתייי־י טא כ י י ת ת לחייי־!הניף והנייה היא הכיעלמ כגיף ׳הנוף היא ה״קנל
דיתפעל יעלח איי שליל כלנ נכי ן מניח חכיה לפי שהמלימ• הנני ן קכל ׳•לייד האכ״ה
יילנ־ ש־־כי ילהק־ ׳כיךכ כסיל־ה ינייע שהה התלימ״ה *:יעג 1שידע׳ לא •נימי ולא
׳*ןנר כש כ עג׳י ק •גפנפ׳ ״x׳ לחנליזל׳ ענד׳ ״ל שחיי •עיי לא •חפין כהילכמגינה
כ־חה כל־על  rלט יכחיל חשמיאכלניגא יןשיןשיךיא ולהיותהשתייןל כאימה אל
התלי־יטעת שהיחשייע״פייטא״יישישןא״יח״יעטעמ-יקייייחאיש מגינהט
יי •ל ימי• ש מכה • xrמ׳ שה שפמי גג׳ ן אינה היג היל ״ י ״ ט ק לי לשי ן לייטס ׳חינגה
לשיןלהשטעלתל״ידחואחשכ שלזהעגימ טיןהייזיי כיייייו כלט נפניג• איימן
ליען לח חחשח לן שיל טל כלח־ג׳ יגלידד שליה * ת י אכל ידיי שנשתלה כליידי וטא
יי-י׳ כיין יגפלל כיין אתה י ליינ׳ יךןן אז אחי• הליייי אמי נשפתי ספימינל
י־שכשיפןלנלחכ שכחליליייהלוליטאאיתכ־עיךהיכ שטאכמייג המיל יהגכש
י שכח ל שמיקה מי־ג כפי היתל־מ• שליח כיגיך טזי״י ׳הגיף יעל זה איי ל־שלה י ש b
י ט גילתי כין לחכמ־ס ט לפי שאיר *דד אמיר מעט יעשה הילה ע 0יכן ג״ליאל אכ׳
אמי

סכ
נמית אבות גרק ראשון
איייעשהלךיגזהסתליןמןלסייןאמישיזעיןכנ׳ שזהנאיתכתלממיס ׳שכךידהייכו
^טידס״טאאימי׳כליידז^תיכקהיזכידס מיה זה כידית טדי ׳מלמיי כיש־כתש
כי לק יךאמי הישנה שיישן כני להטי שהיה זה הייי^מי־ ככמי׳ת׳ ׳איי שלה יינה לטף
וחכ שהיא התלממ• היקכל יזיכ׳ כיד שיקנל הניף יזהנעש אין יכי כי טינ יל שתקה
זשיהיהאייזריזעשילימלהיכהכיהלידדה כאזניס אנלכ תהיה לא כלשיןא* כשכתיש
זיזהשא־ז׳למיסהשלידכהיהה לידכייזיההככהא״ניככ״כהיזדיש כיאכההייק האיש
עס מניח אנל כעט היכטה השמייך ליא •זמר שיכה כיד שהיה ששה שיעין כהי׳ ה! כין
ההטיה לימי מההיאש מאמי נכשן אה לא איכי טשכה לכנ• יכייכ• לה •יכי טיכ »ל•
יהכנמ•לא •ככטנ•'לא •יךניטאשא כדזמלזהלשתילההייישהיאעקי 1אליעשה
יללאמהיהנעיןיאהיכיייךיכככיהיכיי־ס אשי מדכישניןיאיס ידישיישא ייתן
ר אה ככ׳ מעשיך אשי תעשל ׳כמי שאמי עיזניז כן יימלאל לכג׳ כיסכ עדי! ת יעשין
•קייכיךימעשיךיימייןןילאעיי אלא שלמליייד כש־יכלליכייזשא נשכתי ׳•מג״ש
זה׳אאייייזיכל התיכה יכייה ייטא תשא יעל כינאנול נהמי טקיאיכה איי יכי
ה׳שע״זמלה כשלעשתייןתא כאנןעכא זשמךליייןהתייה שמעישיאל ״ אלטנ׳ •י
אתי ׳שיעת יעשית •
זהי השני יא ש לטי לת ידזכמי הישנה ידא היה אני׳ של יניני ליך־יש ׳לכן
ו*טכג
כזכ״נ! נשלה זה הכיין לכי שני נשלי׳  bליחתליץכל• ער יניני טך׳ש
0אלי את התשנה ׳יאייליעת כאימי׳ זה אש שלש אלה הס השלש שזכי שיעי! הפ״ין
י0נ0
, ,
התיי והעכיי ׳נמיל'
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*״ ז האפת ועל זד״ליבש עזנ היא ליעל׳ת השכלמ
*יי
״  . . , . L . ,״ ״ והשליה ידא יי-ל׳ת
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השלשל־ליההיטאית
?'~3ר*•03
כטית שטהמאמטס
כשלי׳ינשאכשיליכלאשעי[:
ענתסאיזי זאס •שלהסענק אאי האש
הסמ׳ליךס אי הישיף יש כג על העמתיס
•היהכהפ׳ הטן על הנהנתהיזיינה יהא״תעל הייעלימ השכלי׳ זהשליסעל הייימ
המשיכייתיככי כמגת• נליךמה השנית שלא כאי השלי״ס האלה לכאי יי׳סי• פיליטפי'
כא כלל• לין׳יד מענת• המייה ימניתה אכל יעת׳ ככ• היאמי הזה קש׳יזטא שיינ יאה
ליזכידסהנזטיש למעלה שלשה י ש ת לאמי שיש־שאיס זימית׳השתילית נטל כעטן
היתנית דידו  bמהשטת•! ליק יק אמת ולמק׳י כשלי׳ת את העד־ס כיכיי •ידיה כן
מ א י ממעין כן שי1ת מדעת הג ש־אה׳כ את המלאכה ישנא את היכס טתי׳ שמעיה
•א כ  a uוהדעת
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 nVuאבות פרק ראשון
מדעת הגי *שגא את ל מ ט ת ילא •אהכ את המלאכה כ• אס כתיית "'חפצי •גיייימ
כ׳־כייהלל ׳שמא• ולק אזררשיעזה שכל שלשתהיעית ההההס אתתיגייכין ׳הכית״ש
ליך׳ס העילה כ׳ ה• איפשי שיתק״יהישיכ ההדט כ• אס ככל כ ת ת ההנש׳ תהה'תעשקו
ניכניתלי׳ןטןכטאדסמשפש יניקה שאסלא ידהקאיש תת רעהו ח״סגלעיוזהו
<־דק אשי ז:י יילל שימעהקיכמל״ידמזיה ייעשה המטיג יעלוה איור יעל ראיית •5
החלק לול •דאהא־יתטעגהיאיןילת! ׳״כלללאגשיסגכשיתיגסין כ״לאטת יכאוייכא'
•כעי וה איי ועל השליה כי ה״ הילאכלולאימגית הה ח״ השליה ועליהסאת שלייה עז
טיכ פת מיכה ! של ה כה <כי׳ ש:ירשת• גייי־ע תרע כני גהגן שנאיןר על היילאס!
•״יעה הנק ׳נה״אקי״ץישגעלהיכנ׳ ׳נייק כככיר תשה יעלגעל׳ א'מט׳ שאינש
ייתיךששיה עה שיה איה ידכשי  iכיש על ה-ק כ״! שכיישת׳ ועל האתתנעד היליונה
והטייהשיסייהלשאתילתתנא״ינהינא״ת ׳עלהשליה כעד לתייה כיני׳ הלל איית
שליהייייף שייהיזיהכאתהכיי׳תו״קיגןלתייה !כ״א״יהילכמ׳ שונית׳ אין שלי!ש
רלז תיה שנאייי״עי׳ לי;יי ׳ת ,״ ת י ן א ת עיא כשליהילכללשהחנה לזלקכןשלשת
הכיח״ כיךהה״ש כל״דיניוייזלמדעשאיןלייאייי
tnSt'r-tד־ע׳תימי x
ידוה ככל ישיק ג אל" ייתה הג שזכיש״עיןהנדקלט שאיתהיא׳ ש״ה לנללנלאלק'
ג־.״ל•:״ שטי שתי אינה ישע לק ע ש!כי לנללייעית החכ״יה היאשיגיש יל ״י
0יק נ־כ־ההיהל קת יכלה גייקהיכ״! שטטיזש ״״אייי הנכיא חיית ו״שפש שליש
שלש גש.ייכה לכי והי־זויי ימת שלשי אל ה״שפש אשי וכי גלכי ואיכשי עיי לכיש
0לכ שישעיאהאתהיאשינישייליי׳ליכיה״שפשנחילתתלי״י כילל עליו כאמיי
ש״עשהישלשילי״ךיכללע ״יטה ׳׳עלילל קייס לעילה שטת קטן לאנשיה יהס היק
והא־־תיהשנ׳ל יכלה ״שיג ה״שכש לכי שפעמי ש •כשין לשיפש לשליש יטיל על פ׳
יזיק יכי־ ש;•־.״ י ד י ה י ש־.שי"תהעה י• שלש גיק שה׳ יו שתש כי יק כה׳ היק יה שישי
התי״ה יעלי׳ אי הנכיא ק יין עני ׳איין אז שיג לי הלא היא ידיעת איתי ויעל וה אחיו
חיי ,אה •ש יק אק  pיאה אק יק ש יק אש •ש יק לישה אין יק לייעלה יל שתפהק
ייית היין יעל י שיחל ילא ״ענ שי לפישההעישיה״שפשינדקטטלהיאה איןיקל״שה
•ש־•; ליי-לל על אייה שאינה ע׳  xיית! יעל ה״עילכ• יהי שיג׳ כיינהילי״ןלכ ״ה״שכג!
ידא ככ׳ לחית ׳עניג׳ שכע״״ש ׳נשי ,הי״; ליין היכי ככ׳ הא״ת ילה יעל כ׳ היין
לטי״ת ש-הככי״ה דכשיןלתיעלתהייןכ ׳יךהלתי־לכלליאלאמי׳ נפיק עייר
היי; ששי-י,כ; שנוח יל ה שייני :נשיה גא שקל׳ן כייהאחי ׳ככיה־*; אקאשה נתלית
ויק י נ ; שניה כ י ה אחי יק איי״ ככיק הכיעליה שי אל עזי כי ש״עיןהיה ידת כלא
עטליככי שיאי חלייהד  ,הא״ת היה אייו יי שק יי; איית נעשה *  y׳ להקנה
גייגשה כ־אשיייהשעה כזה לכי שכל ״ה שגיעשה כ״עשל כיאשיתכקי״ת׳ גגיא
זגגכיכ׳ יאיתתי־ נעשה ילק א״יישידיק שייד ליגי״ק הא״ת ייןהימז כפי הריןילא
כפי המית הי•  xאגלי עז כי כלח תשה ישפש יכלה תיעשהיעיל ג״שפשערשח״יז לא
יזיכה יי׳\ ri tיעל שהעי״" יכייה על דין תייה •קיכ היק את ההי ׳אתי׳ גכ שהי"!
*זיג׳ ק היק כפי המתת יהיה יי תן אתהדין עפ ער־ס יה«א מרגיש כדגי שי ש כ! ״יימ
ואיתי
,

sn

גח^ת אבות ערק ת מ ק

»אימי ין׳לי• מלייכסאי לע5־ס שהיא עיני על מיני שיך• מימין מ ל על היק לשני לזה
יזהמשפשאמיויעלהאמיל^דקהנטאהשליסיענמיטאישיעגזסהייןע־נמ ״ן ליין
נאשיאיטמיעהאמינ אכליעש :פשיהכיןלנעלי דניסלפ׳ של־אשליס כ־טהסוככי
דישימןלעלדהיטיעישהמשפש ונדיךלכלע״ז שליל עישה פשיה כין הכעל• ז״טס
»הס (ל עיי* לזמן שמ כל לדיין ל ״ 1מ ט פשיל שהיא ין־ס ש־מללי אייממ יי•; י נד״ן
עש מי ליא כ׳ אז יין לשל הולפשיזטיננע־ט״ אכל אמר• נ״לי• לאייל ועל יי ליק אין
דאי׳ לנזל! ינעל׳ ׳לפי שנשל של אלל ייני ליש—•! כפי ליין יכפ׳ האייל ׳כפי ל של ש של יא
הפשיהנמלהי״מיךההישיכהמייט אמיעלשלשליכייללעילליךכעל לייןיעל
הא״־לועל ל שליש שדל כלל יינ־ל י ל י שפש וכני מיה על וה ייאיל שלכא י י י י ר
קנטאא^משכטשלוסשפשיכשעי־כסטמאשיאמרשכש! על שלש־לס •ראה שכלש
ידטהמהמשפש ונזכיוהלמאמיכמיןסהולאסללהיקכ־ע־לוקל׳ שיעי; שא״ילא
המדרש לואל־עיך אלא למעשה י וכללייכלדכייס״כיאמשא ופי רשכנ ליעשש
נעניןלישפש ואשלס״ללפיקלולליאיילנכמי ׳כמגיייאידכאולליאיי 4ש
קכפיש־לשיכעיהישישי״סמ״יישכניעלשלשליכייסיעילסיךהעליי•; יעל למייל
איד
ועלהשליס ושלשקאמוייסכפסיןאמיאיילוישפש שליה שליש׳ כשעייכל
ייכל!שלשמן יכל"" כיין נעשלדיןניעשל שליסנעשלאייל !אן .ללכל מיני ייי״״ש
נעילסאלאכי״; שי -׳מגל ״ נטימכ״שכש עד כאן ניאל שלמן יכי יד ש-ליל שכיישמ׳
אני לזה למאיר לאיזתנל •יל •פ!פעי•יה־יל־שי .־.של-למלילי; מלי• ישי־>י
נ!ההפייןכדי(1ה״הא!יניכ~|כ״היאהמרדלכיייייה״ ״יליליןכ-ןיל״ס כעל ליין
יעלהאממיעלהשליש ידלמילכשידעי;הטק׳סי־הכיק שיעי;ל נילאל כליקשה
עלהיא״ההזא־לשהטאה־ללא״י־לייזט״ה״פסקא״־מ .״שכש שיל של•^ כשע״כש
©מייל ששל שילל לס יךוה ליעילה יל שאיי איילי לל״! ממי׳ ק י למימי י של י חילי לא
זכי יכי ה-שכש וימ״ייזלקלמ״י שעללי״לילשי ל-ע יל  -ל יי  .ל י • שלש
אכל עגין לכמיכיס ׳פיי! שס כן לי א *שיאני וינס לילן ומלשמ שלמ ל־זצ מאיל כלי ״ אל
מלכיש ואל לנכיאיס לאמי לאככל כתיש ידזייש• ללוי כמשי עש״ליול כיד שליל ישי
ניל לככ־א זשיכל שלי ל־ל מכי כני כ •כט ׳״ספי כי אל ככש~; ליעשיל ישב; לליל
ליישכ״ומשללל־-לנל״ז־סליהשיטי שישכש• ״שכס אייל!מסי וימ—לילח •תי ט מ ש
א  /י ע ט ואל״נל'•־ליסלא •עשיין!לא שייט ילק כיזליעל־לס לל ליעל •לגלי•ליש־ כמ
•ליל שיף ל־כייסאלה היטיהאשי מעשי דכי! מיי .א ש א־ל יעל! י-־ל וישפש ש! ס
שכש!נשע״כש ילילולליידלמנשיכ־ילשנ• !ממייללאלכישלממייל״ל־יכיי'
נלאי־לאלילאיירוגיניהלידמדוג׳סלמישיעוילמ לליל ידלל לשטןילשייזי ול״ןעי•'
טיטס!לאייילילשליס אלט זלכישל ליידלידא עיטיה ל־״יילל״שמ כ* י י ללל •ייס
מכל נס כל לאמי• •לפט ל ש ז ן ׳לשיאה
נא־ס שלטי״ינכלס לא לכי האי* ששאל־לש
ול״יעליש טיכיס זכזק ההיא לא מגעיט לישפש ט •טי השה מ־ללכ המק יכשי־טש
•האממילשלישמימ אילני ילא מטאו ל  pלנל אס ק לאאמי־ ולמלא על־יימל״שז(•
אנל על ומן ניינשטועל •יזיתהגל׳ /אמי איתימשפש שליס שפעי כשעייכס :
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נחלת אבית  p aעני
ויני¥דעמידשנייזה השיק שה׳אשיגכעלניאויהגעמיייס שזכישתעיןהנדין
שלש התייה ׳העגייה ׳נמיליתאהייס י ואנטיוטש
ליאי ענק לעלייה״שיק ־׳עזי׳•הישע גן כדתיל ׳•לילל לן טלאי ׳שמעין ק ששת
ואל1ל•״; ילי י נ ל ל ה ל •תי׳ עדן התיה להגנתה ׳ללייה ולמידה וקחתה למי שפיישד
ליל-יההללי^ללאיז־נכל״עלי״איינשייה• לן •!מנן ונתא׳ להילל• ושתעיה׳שייא•
וש־-יןקיל; נ״ל־1ל-מי׳ ׳לזליי׳ על ג״יליתידזהדיאהגעניןהניקהוהלנשת אייתי
הה — ו •ך י-דניתהיזעיה ימה״אהגתה״לאלהישנאתהיגגית ואש מאמיי מעו1
י,ש תלתל '־זנלאתללהא-הנסליפנ שיפ תיאהגשתיקהלמ׳שלתגאיליגייהס׳
 ,ש״, .י,ינישנילללל־ע מילה או לזליי על דלי ליישפט לפי לל אהל
מ ל כ י י ׳  1ה ל א ״ י י ׳ .לה-ןי-ליאיתי-להשי׳ה יי עזו לעמי יינן״ ינקי את .עתו
לשלה ינהל •ין של•:
וםנש
מיי*•
לי׳ ל־•־׳ ד;ל •דללת
ten־CT
היא שיין הישיה היא
התעלית השילית אשי
לב י׳הילאגא ״שאי
לאינ׳ לפדי[ היגיע׳ •הס ״המעלותP .
׳״׳״.י:׳ שהי׳ לי שנ״ת
׳*ד
משי לה ל־ .־ל י .1
הייייינעיתייכני ש
0י• ישי ׳
שנהה יקנה האלה J
״
לנפשי מגינה השינה
נ• ש ל י ־ •  - -־  .ן
•יהיה ״נהגי שיג עש
ייי•׳ ה לי׳ שיה
ל י י ש ; י י ־ ת י ו ז  .רני איכר א• ?ודיניה דרך גג׳ איה ׳היא אמת
שיל ־.׳ יי— ש יזה•׳ ״גירה ׳נרנירלו ה א ד ם ימאיתלעזשה ו
•תפ״יתלז ״ן האיש
י י ל ל שישה עליניש
שיה שיש •היה הל כיי שהיא הפאר לעושה י*זי לן אתי שטיין
נ י ת ן יהפאי־תלוכןהאדם הר למהי ג״גיה שיה שיל
שנ י י י י י
זשןל זד״רנכעיה קייהככעיה נה שהיהץלהלש״איג
הינליל״ייתלזן ה
ליי׳נ* השלל י  .ז ז
לענ -.יל י ה י ג  . -דכירה שאין אהדה יודע ידך ל״גיה שאמגאי
י לש; לענין י־עשל כתךניכק ״נריכיגות והד לן שליה נר׳לה ל״ילה
היל ת ׳שיייתה
כ״שידפסדכעיה כעד וגיגייגישתיטמהפשא
השי ש ל.ניליייילי
׳ « סתת זה שאי!
יללנית ידג״י׳ת
שכחי ושכר ענירה כנגד אמה ״ייי-ג ״יגן»ין
ישייגימש; שה־יין הפסדה הההבל כשליט 0ל ״ניתילאיי זה ס
הישילהשיייד• ש
העגיכאשי אימיה׳א
שלהי לל איה ידא דברים ואין אהה גא לידי
0הת1יה גלה »״גה
י ד י י היייגעת שגין ענירהדעכד־-לבעיידה יזגייג עשה יתמנה
&־ .לקלי י .ל״ של ה
ממתלא תעשה י
הגיתית
ואתגז

נ רק שגי

ה

םד
הדמבס
 n V uאבחת 3רק שנ»
רנרת׳תשקנזילאהס מ כ ך עין ר ו א ה ואיזן ש ו מ ע יאינה״ס לאתעשה
י כאי הכת הענש על
כל כעשיך נס^ף
' ףי1״׳ ־
״דן י״לכד
מ אתת _
י
והטלית ליא תיעגת
האדש יטיכ לעגתי ט אתה ככיר עשיי
המעש ״דן ימית על קנתה המ״דתיעל
אגל טא מק לגג׳ ארס העגי ילאלחג•
קנתסלכרתי״יתלטד• שייס ייליןת
יקליןלטלימנדס׳ ׳הסייטאככיר
ומ-ענ! ייענש׳ יניתלא תעשה ללש ״ה
להד כנמינתלאטדיט ׳ככטט כהעתי
הלסאטיסגיילהו״ל״לס למש ״מכי
להס אנל טא ט ק למכז י עגמ׳ כ״הסל
ולס שיינל״ייגית ל״דינלליאשנה
לתמי הנה אס ק שט הקניית לאלה לס
ולחי הנטלה שנדה לס ל־נייס שתתיש
לעיסימגיג׳ לאמי כעין לכייעל השט
עלילה שקילל יל״־מל של-ישל ה—כה
יוניהיקכליס׳ אמגסהגטלית שטא
ירדתי ש־כל ׳לשלישית ״הייני לינ
אמנעיטאעתלעגמ׳ לנלתלבישטא
יליכיעית״מיכיאנק זלת-שית״הייני
גית; כפי היא׳׳ יטא תכאי לי מלאנש׳ י כית יל ש ש-מ ״תיכ• ״*תל כ— שיייס
הנה אכ ו ט לדיין המת ללייל מייניע
יל שייטת י־ו־כ׳ ״ל־• ת ׳לשייטת
גק לקנזית יכן טא לענק נשאי למד׳ י
לא״ןשאיןליקיןעלייל ׳״אליליייגית
יעלילא״יאיויידא דין ׳שיל שת<י
ניע ת״יי הע ,׳קליתי הכל ״כית עשה
לי לאדה כל שליא תפאית ל עישל י
לאלתגח־שניגלאח־גיל י ל לא אגל
ותפאיתלי יק לאיס יל שימנאי כ*תז
לשסיתגין יכל יל לדי שלה ניע ההו
ידין תיעלת יתפאית לעטרת לעי של
יגיל נייך יא־ לשייל ׳אתי ״כיל ליש
ושכני אדה גכיכאייידעלח וידא לדין
ידינל אכל כיל לעש! ענק לל נ• ילל ט
הא״כע• לאייל ואמיז ש »ל  1ל נאיי
יללליי,שכי מתל ״שטלה •׳תי נטל
ככק לסיעה כל לשה איימיתיו לעילה
אכללשסיתגין ׳יעני יל כיין ללזלר
הוהיוכהלישי־עת' שלהקכה שנאמ !שס
על־ל טלל י יעני יל לעק־איי׳ לעי טן
ליץאיאניכישע אלטס אל תקיי ושש
כמטלכשי ״ןליניל יתלת• הקשה נין
אלאישסילשישעי י־לשיןשייח כלשינס
ל״ניל אשי טא ״תעשק נל ׳נין יהתית
<ל שישיןל ׳•שעי רטח ויעשח כלס
אשי תגני ״יינל ״ל נה ק מ״י׳ ייין
1ש מפיש•ס bשטא תפאיתלעישה על
יעג־יק על ליג׳ יל לשתיין ל־ ״ע של
דקכלשטאפיעלינסשלל״ג׳ יל״יכיס
ייטללח תעל ירט ׳תנ־תט לעשית ״נ ל
כלש ייאמר שיהיה האיס כייעשי מינ
אתית ׳אתי כך איי יא־ '  Lע• שלא
לש״יסיעיכ לכרית ־ ילשנ• שלזטי
לתגא שיעי י תגיג ״כיל על ״כיל יש כלן
כעגקלמטת שידל זטר כמכיל קלה
צ־לקשהיטא שגל ידתעשל שת״נה
כייכיה תמירה חה גיתית עשה היא ט
א״לל שתתיכ העילי עליל ע׳ נש נייל
כמט לא תעשה ״לאי ענשן ככתכ אכל
רעשגעשיתה נה כן שכי גדיל ילי של ט
כ״גיתעשל לא התכאר השכר ׳נס לא
שטדלליק־כןפשחישכיתל גשכיע• »
הענש על מניעתעש״תלכיאסכ־״לה
ועש ת יעקה כל אלי ״גז לתלאכלח״כ
נכמתשששסמילעיימהל־זדמ P
העשה קלאכה כ ג ת שטלה ׳אשי ״גשל
ש שכרש
.־ילה
מ

ל

י

נ

כ

ת

נ

דרמבמ
נח^ת אבית ע ר ק שני
טשכיס מ • יקיא מג!ה קלה על י י ן
ידלה אי קילן נמיעי חית כייגיהיישמ
יזל שאיי״ להק יעי ייניה קלה •ש לי
לידס נלימו לאו יהיא אמיי ילא יגשים
יסילה ש״ל י !פיישי מא• מניה קלה
יידסנניתן ימיה תרע ש»י *•תה
שאק כל מהימן כין •א״י שלה נחזכ  xמתי נייל משלי מילה ישני המילה3
לנ־יי״נית !לעו!כ״ניתאחי!תכפי
ייתר נחל אגל השש •מנין משלי עשת
יי״ית^קלימהנעינ־ניכיאק אגו *
מעקה!הוא ענין אמימ ה!• ממשל לפסי
מי .ק ״־ pשלק של מנימ.יהין ינמי הה
מניה לננר שניה!נס כן אמ שלי עגייה
ק ״סל ׳ L״כיל ׳איל־ •עו ינ ״נית
השלא תעשה א!תה יה גס לא ההגאי
ג־־יל מהשני""ל *לקה לע1־נל ללי
א״גה מל״דהי מעגש שהמשא אשי ע!נש
ששכי ״ניתידא נעה יעל•! נא״ עין לא
ע!שה! נ!מל שני הנחת! גפ• העין הה!א
ראתהאלל־ל! לת־ וכי! שא״יינפ
״ן המיל ל״ו •שהמגאי לקר! שק גא״יס
״לי.׳ ״ל לא
׳לאעגיעגייה טמגיןל1X1x
לק ג־יל א״י יכי ׳נ־זק !
ללה׳
נתנל שעי•׳•:״.׳־'.־.׳ ששני י״ךא״ת
לעיש ״גיה'לגיגאיג!הי שהילשקגיז!
ג ת ל ש,י־ה נלשלנהה ודיל ל.ילה
נהיותה״עש־ש מדעיה אגל! •מגיןניא
ל־ל־י ל־! ׳־בה ל נשל ילה •היי לננ׳ י
ש״ שה יגינ! עלי! השליה אמי מסכין
יכל י .לא יינה ל• היהיה ל־ ׳ש־י• .׳•ל
אשינמגת
רעה ח״ שלי•־ חני מינה ילל חליי!גי
יגיז
•ל מ ג ״ה ל.איקגתשל״הגשא ישי את לכל !כת־כיתיגלהימגאה״יככה ממגייס•
!הל יה ליד־ ע״-למ־גילתה״נ׳תיללןלח נתגלהשע״ה ׳שזהיחו״י! היי והיי ג״ניה
י ל •  :־  - :ח׳ •יה המליח״־ ג .נ ןה״־׳תני־ן שתזיןילני• שקל תה שלל היין הישיה
שיהינ י״< ־-..ל אינהכענ״גיל״גיתא-ןלןלעזת״ש־ןלתכיאהלש״וי וליעזה״ני
ל־׳ ש־״ילי־ןכץיהכמי״יהיאייגסהייזזייתשמוכלל־ז כהההיאכעיהיגי הייג
יל שי־ נכי על״־עש״תידי״כהייפגישיג־גגיהפיש״י־ננייי״טא! לגוש לעשייתה
יושג זית• הלש־ היא יישיי״יגכל כעין אל השני ה״ץיהנעה• ולן אה תיגרגלו
ז עכי־הלתיעל־ג״יייןאי ל נייל ניכית -חשינ שהתיעלתההיא י״נ״ א! כיש•׳ לעץ
להיה-הילי.י - .ז •תהה׳הנילמ ל ״ ג י ת י ג י  :נלת• •ייעאיליט •שמגא ה״הייס
לייעל ״־•־ה •כייפי שד ״נ״ל יל ׳ני" ליע ״גלל יל על לכי כ״׳ שאלי ניגשי״ן
ה״כתכייה ׳לאיידזאחתייעי כאחית כיעלכןא״ייהעהיןכ״כיהפשיי״ןה״טה
ייכית כא כה כיי י ידא ׳עיסק יגיד י׳ איני ״עיסק יא״יי גה הן חין ייעגיי׳ על ה״סת׳
 xr^'tft^ey^fזי שגיהמג!גנ!ת
ילי לי־זי-יי-י שנתי.׳ לכי ל״שנל ליאת
ל^-ת־ י״כילשכיה״י׳כהכשתתיינןכיעוגשלאתיעשה שככגיה וקיא הפהי ״ג״ז
ענשלל־י שכע־ל !ל״שללי של״־לליקיכןפסחימיתללחסהשכייגיועש״תי״גקה
כלה ״כיתעשה אכל ה״חלל שכתח־ת סק־לה !ה״כשל ״ילה יי קיג; פסח גיאעמ
ח־־גכי־ל ול״זהי״יסככ״לילא״״זלתז־גששכילשכיתלכשגתמתיגייל״שכי
ה״־לליהפשח !שד־ שטההחגלהשיגי׳ל״שכייעזיתה״יעקה !והי יד• ״יושג הפסי
קג־ל כנגד שכיה עהקאד־שכי עגתה נשלה תע6ז אימה מלמיהז משגשה שהתסא
,

,
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אשיעינמעישהי נחל שכר הנאתו כסי הערך ההיא יין המי'למי שאירח טךחשק io
?•!*׳לאענישטיהניתנקל׳ שבי־ כששה מסה ^״ fo:זה לעי שהמזיה כמסת לא
מע1שהיכשנ*קוט־השמונהמיי0ת• נחלה xהסששנשהנסק•לה ׳למשהמייניש
שטתישעזנשהנשי־עה <למני:ממגהשלי*תששנ*:כהיג• ולישה מיינה יכיעית
ממנשהטזנק ולמשהממגהממשיגשעיגשהככית ולמשה ממכה ששית שעי נשה טי•
שירש• ילמשהמיינהשכיעיתששגשהגמליןת׳ יהיר־יזנההשידטתהסהלאיק שאק
לקקעליהס זהיבללדעיק• יעסהמתהיכייאייתגמייניתהעגיייתשוכיאקספק
שלא טנה משנתינו למה שטיש היד י ט טנתהמxה היא *שמ !1הינית נעיטט כדי
שנשתדל בעש״תכל אמתמהסיסניהילתנמהשאמאץ אינה תרעיייק שנח שליםת־
ואין יסתיר דלרמ ידי לתתדרן לטעתא• זו מסה ממירה ואי זי קלה יעזד שידלימ היה
ראוי *אמ<־ היי מ ח * שטי הסה לעד הפםיה ט איתי אנהנז מלק  orליעת שליה
ימה לכי עס הכסי יסה ב• אק זה יק הענק יעד ט לא •משן מט דל עינש הענייה ה^ת
שכר מניעתה נחל !היתעגימככיזאמיזגמםפיהמייה עשהט־ךייה נעינשיהתיר
שמדל היעינש ״ץענו ידה כטזינתד דכר׳ הא טיל המשא שהפעולית שתא מלס הכשל
ויזלשגשסגדע והנ חנהמגא! יזיכישהואנינאמתי ינשק עינס מזק להכימ־י
יהנ מיו ק ההסתה נדני ט
ממני• ימה *הנאיעסיספקענשמויעש ליגיעת
הענקשהאדסדרט לטשטיתיא מתיודתלמלמ לא •מניע ייני חלח לייאת ע׳ גש
1יול יהיקלית המעשה הטאכהסמר ׳גהעלס ט יגיעת והא• א־פשי אלא טע נש
נחליט י הגהכיארהיתכאייספיקשלאהמעגשיהתייהכלסיטיניכייניילהחשא
וקושי ט זהו המלק המעש• שכא כת רה ושמד החליךס כלה הס לתכלית אתי־יס כיד שיכי
ואץ •יזשכ אס ק שכי הטה כפ• ע נש הניגן כטמילה כי; ש־י ת׳ ע׳ נש ידג׳ תייי יט!ן
כפ• נזיל המשא ׳קשנ׳ת! כששימנמטתעשהלאכחילאיק כעדס ואץ כלייי אס p
מיק שלק מפ*לעי גש הלא׳ק אשי כעיש •אמנה כיה שכיישנכ כ; נ1ני עג־יה כעי
הפסדה שהים; ט השלי מ א (  bמניעתהעגמ״ה שכלייי אות מעונש המשא אק רא•1
״קנלשכיכעישה יניה
שגאידןשכןהיאהתדהושלהמתאדסנמנעייעשיתענ־יה
כידית י׳שכ ׳כשל • ומהשאיומכישכתקממשקה׳x׳לאעגיעגTהג׳מגק ל׳ 0כר
כששה השה טנתהשההכשערכתאיתהעגיי שגא לממ!טכש •טמ ילא עשאה היא יפה
ושכרה יתעייל יד שסורח כעש־תמכהמה אכל לא שהמשכ ׳כשל •קנה שט־ כעי שה
המט' שההעדי לא יש!ה למגיאיתכמדרגתהטיתטף דכר השכל לא ׳םכ׳ל *היה ית־זס
השכיכעש״תמסתעשהעסשגשמטת לא תעשה ישי• שיז-ל ידזש׳א •גיק ל׳ שלי
מיינה מיד * ע ט י ענייה יכה יהגה שיק־ יסהאיסכאיסיהית אכל אסיה לא שפן
לאיהכלשכיכגישלמשה• יקהעגקככישלמכלהיעסהיתשיש שט־ לייה שישיר
קייס לא תעשה אי( ספק שלא ידה ידדיזס וכעין העשה עה לא תעשה יה שכי עס הע׳ גש
כלשקשהתגאאמרשאקאתהמדעמיקשכקשליסת יהרכ י ק ירן לדעתאית יןשן
שניש״זל כאיתאקראוילקכל׳• וכברנגש־עחעליהה+י־יטס זט כלל מיה שאמת
כלמיי השג׳  nytcנמשלה הזי^ןג י ימה *קשה ליעתהס יהלמ׳י הגטא כאמינות
• כ א  i 11לעק

נח&ת אבות fl1׳pגי»&
לעק׳לדעת*שהנהעל־׳נהייגההה • ישלאגפלהעילהנתיך!׳שהיא  r Wמשגת!
נתזתגישיש־דזגשנןנא׳מחיעמה למעלה ידיך שיעיין נשעל תידגת( ושלא ינשק
נשה יכי ט אש • 0תגלה יה! כלל מאיזיס • וראייני אני לשא׳ל ניו המשנה שאלית:
וזז •נייח r־אש • mאין אמי א• י״דא דרך •שיה שתי ר ל! האדס כאלו כת האדש לנוי
ולנייר י י ן לעגה! כרסנו ואינו כן כ• הדרן הישרה כניגי־מ עלז
התיה׳אקל׳לא־הלטייייןאאיכיאסלשמוי ולעזתככל יכי׳ הת1יהי ואזול
©דתייה ניךא י י ן שנא-״• וה׳דעת להס את היין •לט כה •
ולשאי־ו ה  r uאין נאייי שדיים 1ככל ה י נ י ק היאהיין השינה והישיהוהלא p
זתייסשהשלי״יתי״נאכתגלתסלא כאמנעזתה כעטיה ׳האהנה
לטיאיל־״אה״מנ׳ ואהתאיילאיכירכיטאש״המטתעששלא פירשי הנה נס מש
א י י התנא ״אי ״אי ט• שכל יזה.
וישייייה השיימומ ל״? לא לא מני ה״א״י היה כל ז 1נשמד שתיי לי האיסכל שטא
תפאיתליג׳שהיתפאיתל׳ מןהאיס ואניו נא נלש!ן נכא י הוי
זטי כיסה קלה שיןמיגהיויע הייייזזנהפהי״סהיט הסתגלכזלשה יגוי
ש ה ל ה י ט ייסלניכח.
נ׳ ימה שתייה ניכי• י ט ט טא איי שא•( אתה ז י ע ״תן שנק
 nScm״.יניןךמ
שי״סת ׳אייישיתילזהטי״משכהפהי״טהכער *יהי
•אס א־ן אתה •זדעי־ק שכין של ״סתאין יעשה העין הטא ו״חזכ שכי משה שטי אתו
חיע ״ה טא כעי הפסיה
ואין יעלה יעל •ד־עת זה•! כל ה״סת ש״ת כידייגתס ושלא
וז«ייז ־.חשישיח
נשתדל כיךס האחת יכיך׳ה האחי האהגחזכ *אשי •קיו
נ ז ק איזישנייט״הי־טיוכיהההללכתלשייעכיכתיןי׳זן׳ליעגיתא״ך א ה ל ^
ל-ןחהלי״תיי פי•׳( שט ״ ו לא נ׳ נל לעש״ ת שתה כאחת שאין יא" לעזיכה״כיה הקלה
•ל•זתהח־יי׳שיד׳ כעיגת׳ ז־הקשנה׳נטלה ׳הנההמגאעגימקיאה קלהיאיייה
יטיה כיכי׳׳ שיש ״סהגעגיכהח־״יה ״יסהאחיתנעטנה:
ניי״י׳ יהי• ״  x rהפסי ״גזה כעי * י ה ט זהי נ ע ! ״איו
וזשזייד ודשש׳יו
מננרמיסשאייחלתהחכענ-הה״ש״זן אתהינ על W
לי^ל פיס ואה אנהג׳ לא גגחק געטית־.׳ יכי ״ה שכי אין •אמי יכי שככייגת TO
והפיס נעשה ייעשה ה״ג׳ת:
דשאי -מסג y־ rכ״א״י הסתגל כשי שה ינייה יכי אה כ״ה שא״י <אק אתה נא
ל״־ עטיה ט ל״ה ״תש ההסמגלית הזה ל״סת לא תעשהולא
יהגה ליעלה יכי י״סתעשהילא תעשי ואי״מ היי זהיי נ״סה קלה
ל״סתעשה
ליסהמיייהאה״שישעלכלש יישיכיטעשהכלכי גהנגהינריסשזכרעקריאה
•תיק שיייעתיכל ייעש-ן גשפי גכתג׳ יש להקזתליה זכי אלה נלני'לא אמ גפש מיע»
ויימ ״יללתית• טתגתיכיי״ה:
!*שידייידזשיטת  6ס ד ה שניי נזתטינ׳שלשהלתיז׳סיחחלפיסההיייית׳התש*
מאתינית
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*האמינית׳ יכיאשיןאמראזמראיזזהיאדרןישיהילז'• יל״הלאאמימהנשאר
הלמזייסהיאהיהאימיהייזהיינמםהיןלה • ?׳אליה אימי הסמכל לשלשל מי־ס
כמנהגונשאימאמייהתנאיסכטיומתהיימחלםת׳ ו ל מ ה  w j x i t i bמימי שולי
נמהלה י זהגג׳ מפיש היזאמי גאיק מתח הזאליתbס •
שללי ניאייג־נהץייזההיאש׳נהשיהואיליגוהיך־ישיהיא מ ׳ •הייה
ואישר
מ*א׳למהכינוה! נכתו״סהאלה • יאמייאשיגפיקהיאזןזכיהיי
הץכלה חליי( מכיר המשנה אשי קכל׳ זה ימה עי ח י ז מ ז ! היך׳ש שלמג הה• הייןכל
כספי שניי המשנה י וידה הכי הלוא היא* ן יריזי לל״זיי מ י י שייע׳ ן הנז־ין ייל־ג׳ יה
ומהעגיילוגמילותאשל״שכמושכיאיתי יאל כפיי; לשני לזללכאילדין אשי מדא
האדם לשליידמ! למעשי! האש״דכ למעשיה הכי השכל הע־ינייהשניא הי״שייגאו לפ•
ליידהתיההאלהיתאואהיתזנחשניההישדהשכליהדת וזהזידטיאשי על•! נכנה
הפרקלוהיליךמל אשי עלה ״סינכ! יזאמימ ללש ולילל ל״שנל ליאזנל הומת
למתוהקרישלפ׳ שהיא נמשןכזיקיקכלת התרה אתי-אלמ ישלג שנזלי לסין• לפיי[
היאשין ולקכאאמיממאמיננימ׳ ׳לאכיןגמשנת ׳אתללילייגגיאיסכלנלגת
המחיגככ׳ המכמה המייניגיההמפלשכייגלגיןש ליי ן לאי״גע׳ ׳לגיזה ״ן היןנ״־גכימ
שאשגהריזגסישארהייפיש•  bה כימיליידגיליגיילהייןלישילככלליי־יילןלגכיל
הדאייגעש״תסעל״יאיןללישיןיייייגיא-ןלגיזע• ואקסרולאיסלנין! עלפיאכימו
יהידזכיימידין איזר כ׳ אס שלא •ירש שפרהיסילהזהמפי׳נשל׳י׳לעזתככל לכתת
נ׳ אכל ידתה כתיליכ׳ להגייל מעלתהיטיה !כלליתה ככל המי• היכ־איס  tה שליית
»לזהאמ הגההאדסכמהשל׳א איה כאשי •כמי לעגיד דין •שיל ללכמכה כי־עש•!  bא
ישים השמאית! לכקש ה מ י הנאה ׳לניייאייס מהינינהומי״יההיאת מליל אל כפ•
שכלי ידעת! כמאמי שלמה  bי י ן איש •שי כיעתמ יאה כפ• ר ע ת מ י י ת שהה לילידי
הכ׳לל׳ לכל אדה 1ה!א אויזח א• י ל־א דין ׳שיה שתיי ל׳ לאיה יל כיל שליה איש ״כלי
כאתהאלדתיתייהנכממל ^זידאאהמלשמידלמפאי־יגלעישל שכעיכ־ז ל!א מ ן
•פל יגאימיייגנלגעל רעמו • זאס מל *דא יגפאימל׳ ״ן לארס ׳היא לדיץ שננ• א־ס
&ס •שנית! עלמ שלוא יפה ונאה יא ״דל פ• שליעש• ל־שת־ר לאיה זי״• *למי כהס
הס או מס שהם תכאיתלעישהוהתפאי היא ל׳ כיה שהיא אדס כעל שכל ׳מגינה לא כיה
<דעשה כשנס היא כשי כמאכל והיו שמל ולמשגל ׳עגינ׳ יי ש ל י ז ש השי השמיפל לי כי
אס כמה שהיא תפאיתל׳ מהנר שיוא אדס שכלי!הכלל *כמי לדין כפי השכל !לסגיא
פליאליכ״השלזאאיסלאלפיהתא׳לשליאליכ״לשליאגעלמ• ו א י י מ י הכי ולן
מכל״גייןלדייגהאיסכהה*דאאדששאקלוא!יהדיג!גיידזמ • אגלממלנני
»ששישיאל ממה לא תעשה ק ולא מכחד י י ן ישלה כפ• השכל ״:׳ י ן״ י .הפיל שיפיג•
לאעלדשזןילאעליעתאאיי אכל הי זה*י כמסה יןלהכייטה מיידה רריןהיזכית
סאהדיןהישיהשגאיהשמלשליימתעמזוגמלמןוא-גסגימ• לדני אמי• ומק לך
לזץלהייןיהמעשהאסהזאיפלאנלןאוהזאיגפאייגאכלככיאיסטאה לבי גהיי־פ
)יגנעתייי יממהנאיסהינייסהשלהcfc»vמעיש*הסט מ ה מתי r!pש לא
י נ נ  ii uגשתלס
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כשתלהכלכינתיההאלטתככמגינעלמ• אכל נם לא הטא חכייז מטתימני׳!/
וכלי־ ג שלא •דגה ׳א־זייההקכה נכלל גוי אותי שהשלימיתהניןנה מהיזכת׳ היזניניימ
כיאלא־שניה שהיא א־שאגלכנית״נאמדיגהאיזית מתי עלמנהממנה כיול שהיא
»שי׳אל שש לל שלייאתנץנה כאינעיתהתייה וכמו שיש לסמת מגלית .ממחר קנה ככאי
•! ;13שלחימבל״לאיורמתרעלקידמ״ץנהאימיכרואהיז״׳ש׳ זישלאיס מגלת
יזת־ ימי נכני ייני שקני כ 1כלי ככל יש לעס ׳x׳ lמייגל אמית ממג עלמנה ומגלת
ו+ייימיגיאשת יטא טית׳!הגילי הענ״• כיי שנאמד'אכטל אתנה מן העמיס שקנה
ג־ג יל האלטתייטתל וייגי• אדי; הנטא-ס למי הדטיסיהאמתהאלה שנאתי יאה
ל—ל אתלל מ־ךה יי• שכס •ל כאשי פני ״ אלה• לעשיתק טךכ האק אשי אמס נאיש
שיללישתה ׳שייתהיעש־תהטידאתכיתגהינ־נתכהלע־טה־^י• אשרישידטןאת
נל לתיךל לאלי ואיייי יין עס תלה יעו; לגי׳ הגומל לול כ• מ• גי' גי׳ל אשי ל' אלדס
יץ׳כ־סאל״נז ומיטינד׳לאשילוידיךשוישפנוישס-יןשככללתייה הזאת וכמי
שהישתי נהטיךש יאלה ט י ן י ל ויסטשל!לאייטיז,1הנניתלשל״הנניי ושמית
<>תישייתי״1ל־־לללתליי-למ לשמורמייןת!מניתמומשפשמועייתמככתונמוית
״של ל״ע ,תשל־ל את יל השי תגשה יאת כל א שי תפלה שה ייל ככל אשי תפנה שה שלא
•ת ש ל ש־מ:י ־גי גתייל יילל לל •יי השיכ שייגא גמלימת נ׳ כל ה־כי ׳הידיעה א*
•פי-י״ליש שהי״נאל• יליי שאיי• לפיךנל יהלך נהדנילאנה הלא מדאה *נגייה
מ מ י ט ת לאילהל־עה ׳׳יאתלאש זיהנרק יזמי היי׳ת ה״שיכחית על כלה W0
הת״־ל !עללי־העגלהט־אי• הגהכעגייזה היתה ענת יכיגז היךיש  CUTלמי!
שטייל כיה שטה א־ה ת קש ל• יין• כה• שללי לנל אנמג׳ לא גתגלג ט אה על פ׳ היטיה
י־ת־.׳־ ;.״ייי־ שלמ איי שלה -עשל מ־ה הכ־ל נין ילה ל״סה לעי ת החיי יה לתלייה
ין־ל הי\ה כ טתל אגל מיי ט* והיי ניטה יןלה כיניה תי׳יה ייגה כיה שיילכי
עי־תל״כת •ך״הלנה !.־׳גמיוהא־סשיש־הטעש״תההשתיליתוזייזית •טא
 roלאיי על לתשץ ׳לאלנה ׳לשייזל טיעשה ה״כית כ• ייה שיעשה האייס כאס מאל
«־־זל יכל ל ל וליי ליעש״ת ילק איי• שלין שתהיה ליטה שתגא לידו יןלל אי מי״יה
תמי־ יעשל י י שיעשה ייה״טתגויאיתנדיל ׳אשי! י שימה י יטיל אה ק התגא נזה
כיאיי ש־שיגית^תייגיתאי״׳ייתכענינה ׳לכןא״י שלא׳!זיכליןללכיילעש״ת
המי• יל אלי איי ^ל ״טל אשי עשה י^יל אי איייל יעשה כזימיתימ pגייל נכייאייי
ט־ע-אי״יילייל י לליל שאט* שתדלקלליעשגלג״ייגליטיחית 'אמי גטנת
»ל שיי,י־.־י.-יק שלקשל״לית יפייגיישלאידעגואהינתןהשכיכ״סייפאת
ייעשה לי־גילכעל״ תל ל־עתכנת ל״מיי•? א• חש תת; לשכי אליטש מפאת למשק
ילשיתהילגיטתמשי־היללאיהכייעשהה״טתליכייהיתןתסיאייייעמן • ואיורי
שי; א־-אנ׳"־־-ל א •תתל—יש לוה ייי• שכשתיל כ של• לענת׳ ״אייל גיןיס המגית
יעש־־ה י שנעשה אייה כ־מליל יכהיעיתיתג־׳ל י יזה עגי; א״יי׳ שאי; התה ״טג
»־ג• שד; של ״כתיל אה ׳נת; השלי על עכהליניליי על הזיחית ׳העו־ט היימתכי
»לה מ י לזכירה הת יה על שט לדגי• ס  spעל פעל המסתכעגתס כיה ״הפ*יל«
ושתיתס
י
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ישמיתהלעזתלאשרטה״אלהתסאתגש יזאתהמניההיזק־סיהמשפטייאשי־ גיר *
<אללילש ללמראתלה לע*ת־ יעלהירייתוהשמיזהאמי ידזתאשר לא עגדיל
אלליךנשממלוכניכלגנללגיישלש־ימלשהיאענשהזיאיתל׳א ימאי עגי״ כ״עשה
המסת ועל שטהס יתד אייר ליד על גש עגין נולי כלס כשמיס עקכ יכ ולא תייי נש
עגלך ליתיתאתטר ראש ליכיתלזימ׳תעל ״עשה היזסת־א״ עכין גס ק טא ט ל י
כלסרלנמסתשזלרלמעלל לש״יס לפי שלזה עןניכ־ ללייזר שטזכיי לזימיתעש
שידרת המסתיעש״תס יהיה העקל!השלי מתי רל ״ייה ש־ה־ה לעשייתה יילל׳ וימות
ולפי שאזל״נרלל האיה יעמלעימ יעגנלו יחה גשירמה שנעשיתלמלול מגסי ״מוג!
*׳מועיגוסלקאמילהשתלזהוהוי״אשגהפס־מגיהלגנישליה יל שנמשל עדן
ההפשיהג״שן מפעל ל״טל שהיא לאפש ׳יסהי קגי־לי זהת״־ת! לעי השלי ה״גיע
יימנה לנפש ולן •משיל האי השלי יהתיעלתהמגיעלממ ג׳ !להנאתגיט ״״עשה העגיי
שהיא לקקק שלן לילל ליה יק לילה י«לי לעי ההפשי ה״ניע ״פעילתל לנפשי כ׳ ה שלי
וההפשי הלתלעיהיא לערן הגפשלגייל״לנרומת״השיגיתיל״עיתהנ^מ לגל למס
ייעשה תעתיעיס לעת שאיילה ״אלי׳ י יעסלמתשאקאיסמ־ע״תןשט־; של מ ג ת
הגה אמ ׳ט׳ מחשכ הכסי ״סה כגנל שכיל לפי שא  .ל שלמ ט־  -שני  b״טל י יס ל ליה
הוא •דעני ששט־ ממת כלאי על״א לתא!של שגי לאמת• לוה לנכש גע לס לנש״! שטא
יכי״ שדינו על עין לא
!טללאיןשיעזייידזיגלגשידעדשכמעעאתונערןאלמ
יאתלאנליסיילתןיכי י יעל י י ן יה אמי של״ה עיל לאיש למה שקי!ממי ימלא פילו
 poי יסנל אגטתניס אמי שלא נפכיי אתלשתעל ״נתלקכל פיס'יל• לא מלק ע\מ י
אכלאמי• שכאשר ׳פגעט מג״ל זה טא ששן •גר ליעיישיס לינמ לשי.י ליגיע ״לעטי'
ולהפסי המגיעמלמסל לי* ללייז׳ ״ י י ן ״שאז כי• ללזל א-ל למלמ-ור׳ס ט ל ראי׳
שייזשיככשכילאייתליגיעייליגלשלואהנפשיאיכעינשהיימניגלכןכ• טל •שכן
יזמת»ישתש!ל*י יכי הנלמס ק נש.תלעטיה היסתלא •נשיןלזסנע־  nיכי
מלשט־העתמאללללש־לייעלמלכילסדווימשלי-למ •חזג נ ג י ינעינש לגפש״
כז-לל״דקהסתתימעלמ • יעה יל תדעגכטלאדלרריידטסלנשיישזלראנש־גניס
ט אס מהשלד שלוא הנפש״ !אמנסאימימ אהד• ילהסמגל לשלשל ילי״ א־ניענקנפט
עניי אכל טא תשליס לליזי הקידה טכעניי שאמר הי ״יזשנ לפש־ ״טה כעד * י ה
טיטן לימי שלא ׳עללללכישיסשכק״ענקלשט־זלעינשאשי זכי אגל שיסתגל ׳׳ש־ש
תידדלנגרעתמשישליעללייייטעקי״יהואמןשייעתשליא כתי• ללשטי :ליילל״ג
כפיש• יעה יל לא תא למ״ עגמת שהיא ליתית ולטעת לנפשי טעק ללשגמל ט
והי מכ שקיא כאן עג ־יה יל הממשגל כייכ־קותס־מ ילק אי• ׳מקיימי גא למ־עגייה
לי־מחאלהאמיגההטזגתילאאהחעללייעיזקמיכתלאמגשה ולט שזג• כעלית
כארס*bhגשלשהסיניסשיגהמהשכיתזהיתיישאשיללג וסוגהדגייס לגאיט ישיג
הפעיליתהמעשמת׳ ללןאמישלמ״עה י:אלי•״ת^gללסfoש־ יאיר עק חאל כגני
מייושטתלתי שאיי וי מאה לללנ טהעק האיניז אתו עק חאל לט שליו •שת י־ימס
תת הדני לא עגמןת  tr־ אמסדעק יד(יך היאpלכית;תאה לט שהיא כיל
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•ללייתימני י מ י י ן הנאמי״ס אמי!איזן שיימגתר״ל כל אשי יגא ייעץ ננלה לאוני! *
*גאית 1כעי הפשליתהמעשייתאמי <כל העשץ כסכר ננמגיסיל ימשגיס לפטו האין
©כחת ו מ י ניינא כל וה ?ידית יאה יאית׳ וייא ״ ואתי וישתע״ שמעתי את תלונו^
גג• •שואל »״שהעה אמי מספרן אשי לתגת הנההימחנמהשפיישתיהשאליתנלש
וייענ׳ שהתאתי מקי שי ואחי:
•ייסח מגא־הגיךאי י״ג הא יינהיקן גן מ ן שהשן כגו של הלל • והלייגכימאלייךן
שלמי •הישע שהיהגכח של איתי יגהזקן כתי שכיאיתיכהקימההיאשינה
יהגה׳איהגנ׳ של י הנולישה׳אי היא י •הייה הגשיא היא מיג׳ היןחש כתישוכיתז
פעייה יהיה אשי ג
ישנם
ליתיניין
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נש־א ידטכז גשיח עוכקיןעכהם לשיםשכים הנסי שפעירס ש
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רצונך כרצונו נטל רצונך כפני חנינו כדי
שיבטל רצה אחרים כפני רצונך ן
1

י
ולא מנאנ׳ יד© »
ומל־ני כטת המייש לתיןן יה אס לא על פ• יזה שכתנ לי׳מנס נפי משנת כטזיס שזאת
ההלכה אינה השנה אכל תיספתאיטא ״יזה *׳טח שאחי• ימיי המשנה נתיסכיכה
יזאמייס נכחי״ס שנאמיז איזר׳ יית רני עש כהלהיי שלנ׳ •ש הינה הלסת שכמטש
יננןסכרא• אחרי כשירת יטגאירכ א* מחכייהתייידי כיד ש״פייסהזה נשפי־ סדר
הקגלה • יהרס ישאי־ המפר*ס פיי* דיין אי! על הא״יניינ יעל ה״לאכה!•היה ענינו
ומאץריי ער ט!כה מכמה?tacaה שלאיש •שתיל גגקשתכיגשת ויגיע כפיו שא! ״סד
תיימז ירע המל שיא •1ללולרויזנד מלאכת •ידה ליסרןפרנשת ילא •נשיך לי״׳ת
ןנ׳ ארס לכיןש יזא״ינ׳ י שזהי אדרי *ניעת שטלס ״שכחת ש ן ׳אני ראיתי ל שא ל כ״ שנה
הזאת שיד נלזתי״סכמ! ששאל־נ• כיכייאכ•! •
למלא-זריפלמל״ייתייליעסרקיאיז יתכסנזה לזךיפ׳
rbwnווזיאשינח
ידה ראי׳ לייזי ניין תליי״ תייל עס י י ן אין כ• אין לעגיניס
התוי״ס גמליסכנאהיגמגינה נ׳ אס נ״יעיל ׳לניין ככ׳ התייה
כאי ״יי *טעתשטלס יי שנתת ע ; כ• ל״ל לא נ־קהתגלת
וזסאויח וזשג״ת
לעשיית לשיכ יל־שיאי ל קנית א״ יךעלס ללא וא״י י־שכהת
<ני(שהיאלכי סיר מרע נסשקשל אייד־ייישכיזתכייתייתלאיסיאי• שתלילכסיי
יזרעזעשה טינלא ללגיא לה״ שרזה ידעי[יה־ל רא!• לי ״י ייסמ־ה לעין
כאימיז יכלתייה שאי[ יע״ה ״לאגל טפל גשלל ויאיןל״ל
 nSwenהסייישית
ייגזללאסכלחכמ״שי-אללאכעלי״לאכל׳אי״גית א;ספי[
0י1ס ידית שליו מלס כעלי ״לאכל ליליתס כני ידי א־וייס יניס שת ית 5ליל א׳ ״ני תש
ולא הא כיעל׳ מלאכה יאכמ אנדה» b״שפיזת׳
ניזימי ע! ייתע׳[ יל׳ א ״א״ ו י ״אי שלא ד• שנא״ שלתי־ה
וזשאואז וזינמףיו
שא•[ עמה ״למכל לתמליל ״שכמת ליעי[ אלא שנס כת יה
ידטא גירית עי[ יידן היע יה עס ״למכה אי יתלתה מגיוה ידעי;
נאומיז'אמס מעלל אני עלתה כי אס טל רגהיידגי ככל
ומאייח החסש׳מ
המשנל ליאת אץ• א-י מעלל אני עליכס כהל עשיתס נשס
הנה זלנה לא נזכי־כ״איידז זל שש נגיל לשיזז׳ר אלי ״עלל אני.
נאימח הוי זל*ר״ נ י * ייל של׳א לא לזליר ללתימין ״הי* י
זזשאולה וזששית
ולא אמי גכ ש־תיךנ הא־ס אלא אכל אימי לכר ל!ו זלירין
כישיתילאניאימההאזהי־ה ליאת האס לליןתל אלא א! ללי-יך מיתי י
כאימיז עשה ינ!נו כימנן ולא •דעט ילת ינ׳כי על יד איייו
!?שידיח ודזנהךת
אסנאמיעלה*תידהלי לי״יעשה יסטשלהיןכה כיטגן
כי מ ה לא נזליכ־כימ עי פה שיא של הגהואץ •אמי עלא יניני.
אסהמנמאמיהאלהלמידשימ׳^ס ידדזלפיסל״הלאאימ•
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ככל אמי יולס היא היה איימי מיי :יאזישיאתיכןכמאמי השט שאמי יכל העיהיןלנט
מ ט י יכמאמי השלי* ה״ זהיטן נישמ כמי שאמי גמאמי היגיע׳ היא היה אימי עשן
יגיניכיגינן ׳הגג׳ הכיש המאמיגאיעןשי׳מימהשאלייג:
שיג נ״ה שאייי י י ן איז ׳״לאנה לא נ־יןעל אימנייגהמ״סנ• אסעל
אישי
המכ״ההמייטיגיטעמ המדייגהמ^גיייגיהנהניגש ל׳ על יה נאמו
נ אמ־ג י י ן אי־ז י שש ״ל מכה על•׳ נאמי גכ לכי שהיריעה ההייידימ מכלימה המעשה •
יכןניןיאכיכי• הכיליטליס״לאכהגשטהיגייההאלהימ היא כעין השנע• נה־״מ
^י״שיי עלייןטיא הכליההנהגה הייייג״גהאכיגין המלאכה אשי״עשה אי־גההאיש
יכ״< שה״למכה האיניש״ג״שלי־גלשכע׳•גיכהאימז ככהאשנ המנההיה שההגמה
ה־י־־יטיג שה א מכעל ה * ל ה״יעש יגהיה מיכה ׳״כשישה להנהגה המזי״יג׳ ׳לכי שמי
היך< ש ייכ•׳ א״י נ״שנה היא שיני ככ׳ ייה שכייש־ג• גה שאין גיין לכן •שיאל לגאיי וין•
•שיה ככ• השגיא ׳ה-זיךיה ה !ct״ג כ• אה נכ• היגייה לכן א״י גג< ייג זה שעש היימ
היכי ק שיהכימ ה שלייימהאממ׳ לא ׳נשיך הא־ס כ׳ אה אל המי יה האלהייג הנה עש
גליה ל ;•:.ההנהגה זיין כגיאיה •כה מלמיייכיה ע ה ו  pאקייליכה ינאהיג!ש
מל״יי ־ג׳ יה לנלנמ י י ן אח ככ• ה״יימילכן לא א״י הכימי ילא ני״ן אכל א״י יכה
לכי שלאכאלט״יע לכייז־״גיכיאש •יכהככ• הניאהיא״י שכיטעמשניהה ״שטת
עןללניי *ה־נ־זג הינל״׳י ׳ההנהגהה״י׳מ״ עההמזיה הנהה־גיעה ׳ההשמילייג
'1לל־גל״יי־ג ההיא גשנ-הש העה גזה ׳־דגה גזה מהיה ״ * מ מ עין לכי שאילמהממst
ליעי מ יינה ניןשייג ל• *לגלג הנעיי'ליין ״יגלי״י ידיהיכני׳ מההנהגה השכלימ׳
מי - .ש~-י ל-ז-ה ״ ש־גיל יעי״ ג שמ• המ־עימ להלל לא ימן לגי אל המא״מ הגשייימ
ילה  n rהנה ליי נמ ,כיה מכל״ /האי יקטן השלימי לכישהיאנ״שן מהמ1יהמפאמ
עניי יזיל־כליין מי א״גה ״למיכל יההידעל״׳מכיין אח יעה המןיה י״שן מיימ
הלי שנמלעי; ״נ-ל; שענלעל מכימטיה*ל ׳לייגכאי״ימיכל יגייה שאי( עמה
יליינל ליז־ מיל נשלל כלי״ שלמזיה כשינהנהאיהלי״׳יה נכי ההנהגה ה״טנימ״גד
העמ ׳ ל י ל י ל ה מעיכ לשיייטה אכל כשלא מליל עש למ׳י היטיה ״לאכיג הנהגמ
י י י מיז ל־ י י  — .כ׳ ״ןנ׳ גה ה שיעיל יגה המכה עג״׳ לא •סכ׳ל ל״׳יל כאילן שמה־ה
נש*ה ילמ־יאי־ שדמלי-הליאשטהנ־דן הגיישהה״י״כניהין״•ל• יכטמ״גאמ*
לש-ייהיכל—־סיל״־ג כנ־יילל״ייהיגייהכ־• שלאיגלכי עלילהימגא להממנשלה׳
ו  -מ ־י.ייכ־שיל כאה־״;י־א*[ע;מ״ייייןשהכרשילהמ!ילהנה אהקאי״י״טיימ
עי ן ל״ ליי׳ על למייל שטל •ער ה הע״ ,מלילה ט אה על כיעילה שנישיל המזיה •גייש
לעןל—גיייךהי-נה ׳שלכןטהיכהמלייייגייהיעהייןאחטהמלאכהיההגהנה
ה״יימ״יג־גנככ למ״־־ג המ!יה ׳קכיעימי יייאיי• כייש זה ׳;ל היגיטיג המכירהט
המכל כטכ-ימ־ג כני מ-הגי״ן שייטמהגנממ ׳ י י ן מכל ילא ייןקגשיי יכעסלט
שיני מיל יין ר כיןכשיי יגיגיטיה לג״יכמ יימכשי מיאטיג מי׳יר הי״כיח לי״י לי שיל
יןיל ״כין עינ־ן י״כג• יה כי״ן כל״יי היגייה ייגיכמ־גל י י ן אק ל״ל״י •״׳ניז שליה
כתיבן שלא י \  1ניני ״ השי-רעיה ׳שעלזה אמי n״ nשטהש משכיזז ,עזן ׳כליעת
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שאי[ עזיה מלאכה שיפה לטלה יק אמי׳ ס׳ל כמת •עדיף כמסי ילמיכ מ ל לא קשא כאן
כמל יד מלס לני; לא; למלידי מכס שאינו הנזן יכי שלמליר מכס שלוא פגי; יעל איייש
כשלל״תידדככלזס ואיןשיסאדסקט ־ילתלידייזלסשאיניהני;מ!יתכיישי'x
כיךליתילייךס ׳לעתייס ראיין י  o fכל יניס מכני אדש יטא נש ק ייה שאיי״ אק מיטן
ערנש על סנטר אלא אכיןכל של שרטס תלי  rאשריו שאש •אייר לכר שא־ט לט׳אייירץ
 4ממר לאאידה ׳לטנל ש• שמדל מכני זה לטטת כנמתיכעיטת ילענק ליל לי א איתי
כעגמ״קחכ למה שכאי־ת׳ אני כמשנה היאינ עהשאיטמתי*ל״1נטט המלית ואץ•
ש״היההנההימדיכיהאמעהל^יתלראשיטת׳ עידטאי־שכמישהתייה יתל• ימ־ן
אק  x>vכעלה ככה היין אק מכלת׳ תיל טא כשל כעגיי ליך ייה שאימי •כה מלייד
תירהעהדרןאיק לאהאמהס״דלת־האאדיהטאעליה שת• ראית הא יהעישקיס
עסהנגיישידא י י ן איץנאית לעטי ואלק״מכמתהיייתיל הנהנת הימינה 1עש
המתיכיהניןונאהכעגיא׳ הנהלאמשלשכיאהנהתזכיאלמ התיה וטא שילמ
נמסיךסלזסשידסלאלמגליתשייהיהמהאימת הידנית ט אה לעניית לאל ׳ליךש
ת!ימ! ושייזשט י •אימי שהנלמתעניני הנכיי לא תשנ על פאתהשמדלית כ׳ אה יפמת
הלשגאללעלמנלניטתאניתס של לנטי שלה אכילס •טיק ׳׳.קנ וישה !אלק ׳שאד
הנכי+סילמטד• שטא מל שס״עככל ייי יטי לליעמיתלאייל ״ץייה כ״ ,כיה יאכ״ש
ישא־[ ראי' לתמיל מאשר יטתלאטתת־עלודעה אמי־ עוניי  Jאלכ־ס שנל ט לנה נדיךנש
שלהאטתהקי׳שיהלסעימרתלעדלאלןטר ולפישלילליאיילולייגליייר לנט
חיו!לפרנסי כלוח אייה מ י על לכה א־; לנס ש־לאיימ אה לנסר ניטתאטמס ינגל
מנחתז מה אנאט משכי עלז עי ייתנ׳ יאק לני טל שכי ממי׳ שיטתאטמש יסיעתס
ליה אמי'אמס מעלל אני על־כה ג י כמל! עש־תה שטא כמי• ליפי* שכעט י שיכר
!מעלללמסשייסשליאטטיללקכלשיקשייהלקאיי כאלי מ מ י נשימ כה שטא
יועללעליהסשכיילשלואיתיתןשכינוינאללעישיךהעל לנטי כאלי לה עיש•; כל
מיינה יההbל אשי תא עלז 1למ; ניה עיי שאץ ימי•לפינס־כ לנקש * י שימס כיה
שמעשיך עש הננ י ט השש •תעלה יק שכיס ישלס עס לית׳ טעל לשינל ולה הס
וכמאמיהנטאידפעלועשליךיאהחחתייאשיליי טא אשי •יךא פיעל השיטת
והלכלמיתטאלאליתיןראלחחתיראששקיא׳קכץוטתהמטתלהנץ על־לס
ולמאיר* 5יד״יטתאכימסיסיעי7סמייילעזסין עסלנכיר לפי שכיייעשאיןייינין
כמשאלאאסידתללייטתאטת וא־פשי לפיש מכלה אני עלתס כמל! עשמס שאיי
<•  aעל עטיו כעי פילס־ ח ״ כלי יד־ אל מאשט שאט טמת יעלמכס כיל שאיית• יט ת
אכיתסמסיעתסאיניקטאנימעלהעלתסשכמיזטתייתפלל שתא עלתה * י מ
כאל׳עשיתהכלהשיכהיההנלאהכהלשתדלומבסיזטתבס ׳הכיאיאיהשטתטיייו
הי׳ והמ־ן נישיתדל לנל נס כ[ •ש דין אק אמי ״להנהנה המיתמיה־א עכי -לי לטש
יהשי״ס של*א כאיתילאכה מ ה יעגייל יסיכנתאס לא ׳כשיף ^•ל יטתלת י ׳ייעשה
ההסתיכיילהשתלמלידמ נהרס אנכשליזל לסכטתלעטייתאשי ת־ש לי
סאדס נטדמע נא׳מיי יל כה מ נ ת  c w׳עגידת הילטס יס ט שכילה ית־אס־ש
•ג א ?! ו נמהיר׳ת

נחלת אבות פרק * נ י
כמהייזמ השכנה והשעלינסיכק המימוכמי שכהמנ' היידיהחח היא הממי! המס״ע
זהעיזיאי ה״עככיהמינע׳המשער כסערמז מ ה לעגיימ המלטסזחח המישל היא
המיך־ל לאיה מי ה״ייזקאימ׳ יט המ״ס והמייל כמי שאמי לאיר פט מלן מ״ס והמן
יזמ־־ג״לן״לאטמז־ל הנהכעגייזהאמיהזזזה•pכרשימט ישימכמז שכיישי;׳
<א״רעלהש־משיה״לר־ללפ־.שהכלנר*מש וראו• לעונדיהש שיוכרז האי כיניים
ולי״ יאה יכ! ימ ימ עט טלה ולה •לידי כאהכ־לה שימחל׳ על כל מ י כש 1 • 1נכלל עזי
גאוהיהשלאי־עאה מפנייןממהאליההלהילנהגנזי׳;ע0האנשיסולד1רס ילק אמי
טי זלייקנושימאהנימיאה ׳כטיה יעגייילה ׳משמרי עגידכשמחשיאאל־השכנלימ
לט שא־ן״יךליןל׳ לאיש אלא לסין על״( כ׳ ״ני נגה״ללככהלא יכשרו כמי אוסק
ל״לא־ליטנה יאה ״קלי ״עש מנעי ״יטנה •רחייןס יח יין ש כ׳ לא •הסוח להס משרמ׳ a
נ׳^ pה שני לח •כשחי כאהכ־לה לני יל •לעיי[ כני איה א׳ לה שליי עליהש ט הנה היילט
איכה ״ימי כעכה ל דה איה הן א״־ג שכ שעיגלנאק ניאץ כאימי יל נה כשעמההנאז
&לההמילהאימילחילניא״שק ׳כאשי •אשא׳ עכריההיימדעמז ״להלאיגיל ה ולא
יככי׳כש^ה היחחי״י״א״ךעי״יקלילאיהנשעמיחץו !נמא״ישלייהכלנ׳מיסלנ
יל ן כ־י ״ יל כ״׳ שהייה כעג״ה הה ״הי״מהמגיעה ׳גלמי *ייי• הילייינימ ק לנ
ה״לךשמינ׳ ש״יחהנהלזהיד־סיוטפלניירהלל״לן ואמנשעניןליילן והמלה
ייסכטד מלי־געגיי־ללא-שלש ללכ׳ שניי״ אל כל אשי •חהק •שני !מפני זה סמן
השלה הזה ו י י ע ש ה ינינן ליה ני כאלי אמי אה ילינה להננל ״לכנימל״לטסגיין
שמ לשל יכיל• ש! ללכה כק יה ״רמי נזיחימני״ל וה״״מ הלנ י שליי״יל היינה ליי
שיה״ילכ־וילחיילעש״ליכנן נמיקשלשימי״למיגינןכי* * ׳ א ״״לא ינינ! שכל
אשי •חטן •עשה ק ״ילמ ייעשה יסנן כעלה ימה ממימן ׳יכין •סיילןטהןוה נשל
יגילןטג״יה־למיני״פטיטכוויךהיגייילט״שטט והמנשלהשהיט חמי•מ1יכין
יכניינינן ׳הנהלה ז״י שכשל ה שה יניני לכי שאי; ט ״לעלי .טשי ל יכן ט יעה היומ
שישנה טייי-למ ככיהכנמה״קכליהלא יפלט שיט י יכי; כלל יכי״ שח״יאני״לא שנימ׳
ויי כשי לכיש עשה יל נ׳ כיט לן כ״כימעשה כשל ינינן ״פני יכינ׳ כ״טיל לא מעשה י
והנה מיי יכי נ׳ המה על היכ׳; החלה׳ לכי שלא יח״י מי; ״׳חלש כ׳ מה יכי ני •יל הפזש
ג׳ יל^לל מיס לזאיטק למדי -לקהתגליי־ליטעט פעז״ההשכלופע״יהילייה ילק
ח״נההיכןהחלל״דאללץיחכאי״לינין יומלש לפי שהוא
למימייי יניןנהחלש
עייי־ג״מקיכיממישיניעט ילק כיי״י< יעשה יניני ׳׳נ; יגל לשימ שהיא הינין
ה־! •׳ ומיכשילט־שעשהיכ׳ !:כילי נן יעל הי ז מ ח שי זכי ט אחי״ שאיו ליו וליק
כישמכיחיענקל־ייליללליחכחי״י׳יעשליסנ׳ של ל״לן יי ל שי אשי יליגגיל לפנז
טיח•יליחכץ נטל ל ״ של־גה ע׳ של יסנן כי• שהישי־ל •עשה ינינן ניגיט יט מגש
יכנן״פל-ינ ל' שללישי־גכי• שטא יגש יש; אלשיל מאייש ״פט יגונן• ולגל לא א״י
שכשללישימיטטנעג<ייס;ל&כילפישככיא״ישאקמיץט; ל׳ לאיש אלא לשין
ע-ייןיהלקלשלח ינשל'יס; עגייהנשהכרמכל •לשלייכי;חחייס כעגיי י נ ג ן
טחינה ל״ה ט ה המאמי אחיי; כמג טא יטה סימי היה לפי ש שחי המאקדם סיייס יג
1

אזר

ג
נחלת אמת פ י ק ע נ י
ימי ומשי י למשנה יאה ליזכי ז1־ז ס מאמי אתר שהזא אמי נזיק אאי ימני מ ירדמש
למאמיי׳אלה׳ ולכזאמיעלמטאהיהא׳מי׳ לפישהיתהאידיהאהיתכזיןאמי־
מ ה המגאי ימה כלו שיג הל יערה הה לנאי שייש אמי והוא שיפה מלימ ת יה עס דדן
א ק לה ידגייה מגליד י י ן אק ולא היין אין ייכליג׳ התייה • !כפי מה שפירשתי
הומרו השאלייגכלה י נס טכל ל! מי שהעיד כ״אמייו אלה להזידי הארס על הגהגמ עגמי
עמלה כמלמיי תייה ויין אק כמאמי היא*( יאמ כיאמר השג׳ שאה תכה ליה מגא
להנהיג אתהנכור ולהיות ראש יפרנס כקהל ״ יאה מזכה לוה יעכה עיד לידיתשי ע־ןל
עה מלכיש זמעגזאיק• זעל זה נא הייאמי השלישי יאהדכהאתעישהמפזהשה כמ־ן
יכלה ימגאלהתקיכ הל מלן מלכי היילרההקכה זעלמכי* המאמי היטע• עשה יסנ!
נרכינן י הנה אש כ( למדט ימתו* רגלייידיש האמד שיפה מלידד תידה עה דין <pf
וככרגיתאאלמ סמן מן המירה גידגייהשיפשיס שאמר יירעה הני לכס אנשיה מכייס
ונטטסשיזכידההיאכתייהינטטשטאט־יןאק• יעלהישלליס ימה א-ר טדית
האז תי ני• כ׳ אכי עגיתהמה יאק נהס מגינה י ל׳ מכיי׳ ׳  ^ xזאתתינו לאיוי־תה
יהלמיד הג שהעיסיךס עס הנכיי״הי״צ סיךן עמהס ל  tה שידה יגה ז ה מיתי׳ מ שה לקמו
שאי שמיעכק איזיכס ושפשתה נדק כק מיש תק מיזמ < gלה תמי! ייכנ׳ ירש ט ה״ שט1
לאלהיסהוא י הלמודהגה״ והיר״ כישית*היההאישורמ ׳והיי טעטיתהגייליס
זלמדגו זה ממה שנאיד־ לישיאל כידעמד הגכיזר י עה הכדניס הנגשיה מל ״ יתיך שי p
•פרןכשי יהששה׳כיזלאהקויייסויידיעלאמאתהלדגיג״ג״כיישהכל יירהיו
והיריגעגייתמלככס יהלידדהדכיע׳ שנעשה רטן אניני שכשמיכורכינ׳ ההיגיתמ
אשרטט לעשית יכיר שאמי לא ת׳ סיפ׳ על היכי א שי מנד יסה אתיה 'לא מגיעו
ממנילשמיראתמטת״אלהתהינדכי׳שליהעה תמאמר׳ מיל נייה מהיאי׳תתמגא
על כל דכי ודכי מזה ולאזכרתיסידימתהארת׳ת
י
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הידעני נפיק היגיע׳ שא•{
כנד
? Vfflההיאהללהזק שמי יךס
כ־ין להכיד ין הנטי הלא
וכח יראי' ל*יל נמאמימ
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ייתילפיתכמאמאיזי שאיאיפשרלש^
»*סאצ תה״ש יק שכוש להשבעה!
,

»ג׳י

ש

תאפר שתשיר ׳טאאמיז עד
׳  Jנ  i i IJהס

נו^ת אבות פ ר ג ן » י
לכשאפנה
לא

דזימנם
א ש נ ה ש מ א wי״מן• י מ י *
אפשילשמיעטא ש
תפנהו
שיהיה פשיש׳ היט״ש
ייחחי[ יואל משל ן
ייש־שמלל האדם לי היטל יראה *יניי
גטטש והוא מזהיר מן הדרן הידאמן
היטישהואאומילאיהאיכייןני״טס
לפיחש ייזיקיהסמכלימימרה ואו •;•גש
השימע כשאפנה חנה ט כשאפנה יזח
העסיןיזה חמהלמה שיךס ממנזמ (
שמאי הנח עשה יעריץ וןנע•

המיי׳אלמאמן ג
געגמןעיזשמימן
וקשארהיישייס ש
0ט*־ס מאמי וייה
מיייייאלי׳לזנזכמאמיא־זייישי׳ייכ•'
אסהממ־גמלטשיאין •משלוה עש זהי
וירה לא״ שהטי לכל אהד מהש הוא
׳הגכ״וא-ייאףט^יאה
לדלאימי•
גילגילמא־זמכ• אק כששר היה מישי־
ולא נזירה ימ־עימ כלל והעוליא ההיא
אי( לה ענ״ .כ:אן כ• לא זכי יכי י1זי
שךד! ככל • ITשל הלל!ייה ל• לזכור זה
ולגיאלמלינזלשמ־וי-שלטאמשייהמשנממיעמיכינו היןייש ידעתי*ננכו שהיא
גג־מהשימדמל־׳ כיההדרישיל אש כיין לארס עס לירד המירה איןירה פילישיכת
והנהנה יידיג־יגלניךא־גי-יך אין אש לא הכ־א אמי׳ וכיין דשמיהש ייאמר• תהקימוני
•ימהי־השטיעלי־עמיכ־ניטךישייעממכמ־שאיזי״ש גה ק שניאה שמדעי לרעמ
וייפניזהלכ־איזאייייהללעשהי׳מוויןןמהש כמה ׳למה מהשנים להופמן
יגננו
נד־ני״ז שהה סייעלילרייניטהנה הלל להיישכ׳ אאר׳ יעמו שנילי נ כ  pהראזן הוי
י ח ל ד ח של אהיןאיהכ שלי ה ויזין שליש איהכ אמ הכריימ'יייץנן למייה י וילא
י״טף ״שין•<*־לא ״לץ׳ יןשלא א״כ < שאי המא״ייס שיזלרז שייל אייר עוד הילךלשיטיס
ניי־גהשכ-איזל ־כליי  tיין לנג״י  T^Jשוטמהיכיש ערף •ככי א * הכיזי שהממלא
גל־דמ־ ה״יל~,ל־ה׳r׳וכל׳כיי־ושגהפג״ה י״זזימליהכטי-גל כיךל ׳כיאי לו
ידזכי שנהכלמיןימיילפיישקלנגיייישעגימיאזגל שלנטי אינה ממהלליה כיי!
ש״דה כ׳ ההד -ליול״ל א־י־־ה ״ה שאין ק ליידי ש״גפלל גכרלמ • ׳איפשי *היי כהוי(
מ כ יכל• שיש ל' מכייל שיימללל על •עיגי לגשיייה ליייליה לי׳יך'יימגא• המכלה
הג״יתש־כ-לל-ילל״יא־גי־ין^מיי־כזהפג״ש ונשד^אילייעגכיהיעוגימיי׳ י
- r.-eנ־ י ׳r־~• ייז-ייי י—-ז־-ייל״ש ואהיייגאפשעל נאתיייייאזיזי/כאיזייה•
ו־שטיה לכייל געגיי הפישיה ׳ליכי חמל לת *שמדל ליז! ק אמ כימ 1ייייאמ האייכמ
הלי־י—הגטי״דגיייגהלהכנשיגההכשיהיי-גהכהעויה על ידי״[ יייימןש כ• היא
ייניה הינה י ט—על השהנל איינההניגש עה הגגיי י" גא ייעשועויייכישיזהט
ייל ש״ןכי להמ־ ״שליי״ לידי־ !ה״יי כנגייטהטיכיהייזי ככלל הנוף י ואליליה
יייןפ־־לויזעמל יי״ כשטגין אל ההכאה היה נפשי לטף כלו ויפהיהוייעכהפשיז
ילק ניכ ששנילהת־יהכערגשהי״מכיילהג־לא־גהגכיי וכמי שההי־ן גיהוליי
של הימ־ימ י״לקנאייגיגייהעלהיימגיןגלכטלידיישליהיהיהל• שטה ידעינשז
ולכ-לן־לי־עהייכלשכש״ש־מלטנלממיגפיש״ןהנטייכיל ליעל ייגגה ג׳ כל
»הלללכמיכה כשפי ה־ניה ,לפי שהמורה נמנה לכללימישישל!לכן ידה אהק אימ
השלש

ניזלת אבות פיק מ י

נא

^שזישזהלסלמהמתאאיותכטישיאלואסמאיןיאיילאיסשממגעל פ׳  <fceאכל
שיתזני עה מגיר שיןנל!עליהם הסמלתי לעזמס!ניק לסגל לילל •מחני ׳אל מ ט י
$עשיתכמעשיהש<לאיתגהגעלפישכלוכאימיואכמיייכיעל פי סגל• זאיזי ואל
תאמן כעגמן עד אש ייתן י ל לא תשען על כיגתן להיזגהג כה כ׳ איל׳ מסימה ׳כיה
יילמגמישהייייןהטזכמשתמכידה+זייטעתהיסכל יכין׳שאמחמזל שיייזק כהן
ניול שמש כלטנה גחלה סי״ ניס סנהולכטף נעשל נד״ן ילק איי׳-׳ אין ליןכה יי׳יזי שמי
עלהנדייךסכמיהסעדשכפיןייהמנ׳אילהםישמן הנטי עה אי־גל שאין להס הלק
לעילםהכא יכפין יתעט׳תהאייט נשנש שאל •יאה כנאיתנטי  -הנלאה כן אץ
ואי׳ לאי שתעה כשכלי למעשייוכדיאקשלוללישידמעשמיהנלגיתמ טכיכהפעייס
»ששא אכל שיתמליליכי ויעשה כייעשיהסעכהמזייטי שא״יהשונייתלמלישע כמין
עיי אנלי חשג יאמי 1מןק אתאניין עי שמג•עלמיןיי לפי שאין ואי• לאיה שתשמ על
שכלי לימילאאיישאאניכעגמ•כמישעשה כלתי לפי שהיהסכליכמ• ט איל׳ מ א עמו
ולהניעו למיינמ! גש יזא יישא כייט ׳כמי שאל״ לעיין מלי[ א׳ טימ כהטא טא טה
<יןשתשטלא זיידטיגאכתיא ׳הכלל שהאי לא ׳שיין על דעת להתנהג על סכייכ אגל
*•יגמכיעההכי׳זויאהכהשלושוהיןטךלהשכיהלשמודאמייןיוכ״א״ישליל עה
כשה כ״ ככל ל כן'אל ניטע אל משען י על די ן זל א״י ״יי?״ לי שת אל משתי מל מדי״
כנפשךלהמלש כימל״לך ״לל לילזטש ׳לפי של״מל טנמללל ללזטי׳ על לת יל כלכי
ושננליה ישיאך לא על מלגת שט־ת לכן איי ואל תאמי דני שא• איפשי לשי׳ע יש c
^לשמעיאלמאמילשאפנלאשנליט וללא יג״נע״ל״יי למייל ליןיש״ל ׳שייןה-
•אל מא״י על יכי יי״נל שאי איפשי לשמ׳ע יל שאין כן איכשייתללגינל ישל-א ייזיץד
יזדעמך טהשידעלתאמיעללככנל ׳לקא״יאלתאייעלדגישא־ידפשילשימע
ולהכיג׳טהנהטס׳׳תכליתי היאללשמעיללידימ מיק •טי׳ שא״" •נעת ילא״גאת
אל מאמן ואמי שלמה עה ״איית לאייל מטית «ט שש׳ ס להש״ע אה תטיל <תמע
כלכנמיעלכל פטה טפי ללממ ט י ע יי״כן יק לא תינע מלל״יד ייטיתענלהאי
לעשיתהתייהשפלישאינדטךעיך יזה׳ יאל מאיי לכשאפנה אשנה ש״א לה מפנה ־
יל אל מאמי כלככןאיזי• שאעשה גידי ואפנה ״הס או אשנה ״שנתי ט איל לא מפנה
ומשאי כעדי הלמיי !כאלי אמי מל תפימש מן הנטי ואל מא״ן כעגדן ׳שכי־גן ש״א
ממעה ק היין ׳אל מזק אמ ימיין אשי משא ישעה שיא מגשל ׳•לשעה כ״׳ט יהל
<גא״י לכשאפנה אשנה שהא לא מפנה ייש כזה טישא אייימ יאל יגיד״־ יכי שא־פשי
לש״יע-זיא׳־ש־פ׳ישכפ־טגתזאילשלאיא״יאיס על לדגי *דפשילאיה לשיים
•ללידמ ידי ש״איזי טפ! ללשייע כשין• לזקאלידלו וטא עגי׳ ״ל שאייי• מל תאייד
לכשאפכהאשנל !לויכייששלאמלהסיטלש׳האיסטעיףהשייסמליןמתלק׳ל ה-ן
אימי יאק יכייס כלי נשיע יןלש י יכ׳א כפי הטישא הייוזנה ׳אי ,כמי ש זה ״ענק
כינת׳ כאן ׳יקלמאייי הזה ידאה אמממ יכי• יכי שאמי •לא יטיל! המ־לעלדשכלו
ומגינת דדןישי׳הנ״עשמ,אכל ששמיימיעשל לייםמ לאללממ שלה לדין לאייל׳
טין שללל גס ק טה שלא יכחש סאלס ק הננ׳י <לא •שיק כעמ! יגיעת לא ליטש ימ
עגמו
,

נח^ז אבות פרק שני
עניייולאלייןאא־יוניייואכלהיהייעליימיתלמיי המ?יה ־ י מ י למיני שאין יאוי
לאי לכייש ידן הסניי מיישה אחננ׳ שאמי ל׳ השה הגיחה ל׳ יחי אפ• להם)אכלה ואעשן
אימן לגי׳ גואל והוא השת׳ ועתה אס תשא אשאתש ואס אין ממני גא מסכין אשי לתגן
ני לה ילה גש נעתיעמסלהפת־ מןהנגוי עי שמפני יה איו לו השש ליגת ידמו והאסן
*ל עידן כל! מי כל סנמן ידמה שלה להפמ מן יה הגלוי לגן כאייהס ונמומס לא מ? f
נפיייה ׳מקגי ייעגי ליתק עה חתי המיני ולק המגלל על •הייה שמע ״ יןל יהוד!
ואל עמו מגיא•! !.היינה שלה •איי־ן איס כעניה עי חס מיתי היא זיש הייאה י ׳נמו
שאיי מת״ חל •דן תייא ידת תיגגיי יל׳ תדלק יל שמ! תשנע • ׳אמנה שאין יאי׳ שזין
האיס את מ י ז על אטאמ! גד שיג^-ייין״! ה• לני גדל מאהק שהיה מיניח אתהעס
נ״כייס ׳ Lה־גו שהמה נמ־הה !אחיי ק היא עשה להס העגל עה היית שלא היתו
נ!י.מ! לעג-י מל־לה וא״נה שהאדה חדרו ללמוד התייהולא ימנע ממגהלעוי״ןו
דן שיה!לא ״כני עסק גמא נא כפישמ שייג והיו המייש האלה אשי אנכי ״נון היו*
על לככן !שכנתה לכגין י מ י ת כס כשנתן ככימן !כלכתן נדין !כשכגן יניןיייך
שהכש־חאיתסשמייהתי כשיעיטגהש שיעלי על לגסוהוהייסלשלאיאמחלנשאכנן
אשגה אגלשגנלהי״ניסוה״יןידתיהגהנהס.
י־זכס
נוי היא שאין לי לאמכ״ה!לא מי! f
הכ-א ״ ה י י ה״שנה לסייע
לח
יעה י א ק היא •שחין ל׳ מעל!!/
דעת של י ״איי אחי שאיר
שכל!ת אכל •ה י ל' קנת״עליתהמיימ
יי.
הלל
לא ת׳ יה ׳לאייינ״ת
!קהי{
יכי׳ ק •!א ע {
ו-יך איץ א• איכשי היא דדד־ז איכר אין ביר ה׳ח״יש״ייי על כ
שליה •יא ישא לפי ירא חטא ולא •;ם הארץ מ י וכיעס ׳ענק
שי!-כו״כ*יכגנית
השתיל היגל נפשן
יאק מה הביד ול:י< הבישן ייכד
ידזשא ׳עינש
י״שן איתה לקנית
1
לא שכל  •.'!•iולא שכל ולא הקפדן כייפד וי;•״־? ה״עלית ׳אחי שאין
ייעשי איי! כיישכ כייהבי־נה סחורה כחכ׳ אכש סחכיי שילייחן
ללה לק ילא —ג כ
היה אתה ״ל״ד אמ
לא״—rj״—לא  ATו נ כ ק י ם ש א י ן א נ ש י ם עג״ן<תונ1ס ׳•אנין
דכפיישכליי שהתיה השתדל לדדות איש אף איש עמי ואשמדל 1
מד שי *תש אל ה היא ראה גלניית אחרת גכיא עמיה י ואמין
ידזנהנית ה״דינאת
שהיגייה לא ת״גא
•נקיא כיי לייימו שעפה •;ל פני הכיס אבר נכיגל׳ הגאיה והניזמ
לשיה שלא חיעכי להעיידאטפרת אטפוך •לא נהילכ• אינות
מ י ק המי׳ הנקי
ייויין <ס״כי יה ל
וסיףכטיפץיטיפון!
שיה כיי כמי• מול
לי ס ק על ניה״ליי!
וק ה־עה למק שהוא ימיע גהנהגה ה
וה/א אמין לא נשיןיס כיח לאמי  01ולא
?מדנית
יד&^י

נ ו ^ ת אבית פיק 0נ׳
•:מייגיתישלסנשפלההעשיאלאנתייה
אי איפשר יהיה אשא• איירי כמסכת
גלל ייא• עעמא דטק דלא שיזע כידל'
דאיטיגא קרי כיה מסיר אזכי יזשאיע
יעדה וגומי ׳כאלי אמר שייאת המשא
•האסיי׳תלא  X Pכאמתכ׳ אש כלמיי
היןזיה וימיה לא כשכל ליייעש• • ולק
נמו שהכור הנעדר יזהמעש• אתו ירא
ששא כן עש האק שהיא היידעכמדיגמ
איני אשת ׳כמאמר ילי־עה כיידא ס
יוכממבה יכינמג לעת העמק זזה
•ורה יעל אמתת דעת ד כא׳ידמ שהאדש
לא יוכל לכחי ל׳ י י ן ׳שיה כשכלי ט היא
ינ״נא כ״ש לתייל ולייידה לא כמ־עה
המדינית וא״י נסק<לא לכיש! למי

<לא הקכקמל־ירלי״י שלהי׳ת שליית
האיס ו שיט נתלה נתירה אק ראי י שתי ש
יכלה מל שאיל מה שלא •דע אמר׳ נכדה
הריאה אש ננלת כהתנשא אס מנמ
האיש עכיד על דכי" תרה יתנשא יאש

נ3

יזעגיליסהיאיטיאמיי לא נגסיהימ
היא'לא נמהלט מעני ליס היא :ד5
שאתכהיתתנעגיי שהתת י׳למן יאשר
המןעת־י ל־הינ ללינ? כזה ה״אמר
ומעל״ג הושת •ש!ט ניאש עישיהש
כמי שאייר שמתיו •לכדתי הרשע 1ג! מיי
ואויר כזר כרה'־אפרט ׳היי״ היזכיז־פ
כיידה שאדסמיידנהמידטל^זהמי
לניאה לעין ככל עתיככל זיק ׳ככל יזין'
שללמישיעשהיעייז־ש ידטהמ״ש »
•פמתיית שהיא עגמו •יזק יין היעית
כהה כיענ״ס אשי איש ייכנ׳ שכיה למד
ילמכה שתעשה נזק ל׳ !לדלתי יק כל
היליד ייעלה שיייז־ש כעל ש!כ יק P
העיט ת ׳ניעה׳ תיעלת הפעל לל׳א
ייככ׳ שלוא ״ליי דכי שיעשה ניכ לז
ילוילת ירכיי לכיניכ כיל שיטס ״יזד
אמד ט פעל איס ישלה ל׳

לאי ׳-לכה ׳אמילמכשיד שילכש לטש לכשת מקשת המכיל ילכש מלככל־תאטד
זמע־ל י מ י טאי הילכה כמ״ע• מה שיינה  ; - :ל שה—יהלל• זמתהיסכתא שיש
הפרש כק ט ש כניס לכ ש; ט כ שסגישהאליס-עילכ ש; לי־׳טץל התסכת יעל p
אקיאיישהקפקידל״ליילכ של״יילתיילל״זשלייתלייכייא!׳ שיהיה ט י ג י ת
•מגט טד הליטו לטיכל!לא •ליל מקכ״ר !נ״לייר ל״-שררנ1ס״זדיס משן עכין
ינ״סכת כלל א״יז אק התרה מתכרשתמי.־׳ כיי שייני קכי; לנה מה ק ידה דעת ללל
שהטטיתעס לאק אינ! נמשג לכל ה ט אס ליי־ לת׳ יל ילק ס ד • שיליל להדס וטי
נה ולא •יתעה׳ גשת לייקגל ילא קפידת לגי תן ״<שט לדל שה ייי ר ט ׳ זליי ג״ מל קלה
•כן אה לא לל הממל שמודל משכי ט עש ל״ת שמנמנ׳ ט שידתה ת י ל עד׳לל נייין ין
וידה עש-ר מכני םיזיית׳ לא ישען האדש על זה ל׳ הנה ליל ו ל על לייעש ולגוי י עכtn.
לל הדרן אק!הנהגה מדמית טא נאייג ״!נעת ליזכי'1כ״י שאיייז לפר ר עקדכא א ק
המזימתיךח+זכידשיייתאתעגמיכאללשנ זהתלתיילאדסכ״ידתכמלל ילן
ד י י כפיק טגר!לא מעני ליש ל׳יז לא תינא תימ ל» משרגק ילה כתגיק יסטה ליה
שאמי־ הלל כיאמי לקידס מל מאמי לכשאפנלהשנה •ני <לכ• שלתימ נקנית כישא
" י ק ל מ 'למלממ־ס ׳איש יחד פט יעלו אילי ש מ י •יץה שיהיה המיה •ידי• כעייט
»ננלי מ יהנל׳ ימי ושעס כל יה לא ימנע ,ילזןמן! והוא אימיז וניקו שא-ן אנש־ס ה שתיל
להתת

נחלת אמת 0וק שגי
4דית+ש-מה אסקככלמיייייס״עהלללמייהללמי-ילפ^ הללמיףמשן^
*לכדמהשמיעלשליידתייןהתויה המסתוהזיאיתנהס׳ ש י אתי )>f»>rH
השתגל כשישה מייס ליךס פנתלמיעה וההשגאה האלהית לק זכי שנס זה גמגא אלא
0״ ן כמי• הלל כ• היא יאה גלגלת אייתיהיה יאש איש שגיזתגה יזגים וידיגה גפה על
>איי שלא •משיג איש שיהיה זה גמיןיה כ• אה תפעל ההשנאה שנעגיי
פני r r r
הא-מלל׳אלינאילאמילקנליגגשהיא וגםההזיגא׳^יהמיגסזה יזמי* התווה
 rpiשאיו לץכל ש פן יש לאיהגאיסייי •שפן <איזי׳ לאיץלא תגזפיליסאשי
שיכן כה כ• אה כיס שפכי מהגיהל״א״י מ ' י ע יזה ליעלה תיזן עק יזאה ואיזן
ש״י.ת יכל ״עשין גהפינכתג״ש הגההתגאח שלשתהשאלית׳ זכיזה השיישמ
מ׳לגלנתללשגמה גאי״ישא•( א־הנויןף כהנגש מלמשה אלא אשק תכיתק א״ע
»ליעלה ׳הנכיא-סיל־דס״זהא״לישיעגיג״ילמ-מ •עשה לייאש עשת •עשה לן
עייי ואין • ־ייי ש־איי שלקשהישע הגהיננישעת לאהיהיאויאסלןשהוגההייג
איתי לל• שיפעל לל ! מ ל ליה שעגשהישע •גאעל י״ישעאמייהאלהיה אגל לזיני•
*•-זה׳מ שי.ש •ל• ׳־,נש גשליא יעלי' לתפלל יויפלשה גפ* ״ישע אמץ י יל
••ה־שעש-ימ מיכן ילה• שהישע הל׳יגלאליג אתלנפשלל׳א ל ע ז ת יסןלששכ׳
אהי-ניו היע לקכשנת״למסיזתינלעלמ תי1גיי טש ׳וההיהעניןפייגהישנאית
וגג׳ דינמי<-.נעשמ שיכה כ ת יתעה'לכן איי" כפרק שיאל גל *זנייו נענש על •יי אין
ייכניטץית נ״מ־כת׳ שליד^נה כתתגהעגשלנדקלאשיגיכלוהנכללגאייעתאאי
על יאשפת אשלין וסין׳ ״שיכין תו״םן:
1

״ץ י י ת יי כמי•*״ יינה
ידיה •ימה ישגה ׳ייגה מגיה
זייכל עגה •ייגל מגינה שהה הי שה
* ״ ת •ךיכיה כעגינה יכמ יהה שי׳ת
ג—כי :כ ליל ימס למייל ד שיכה
ילי״׳;י ל ״גל וליל ימ״ שמי י מ י
ילילייכלתגינ ימלמליל ייכל
1

עגל

ש־תכינל״ליכגת״לתייל-״מ

ייימדיי :שיייש־ת כמ״יי יןנל של שיג
יןנה ל <—.וייע שהל יל שקנל לאיש
קנה ל ״כיי ילמ למיזי'ליל כ ש :לשיכ
כ״מיי איי קנה לעניי ילא מייי• כן
טיזי־ה ימ־ג״גכאייז יןגהל! מיי
ת יה •ןנה לי מ״ העי לס מה ו מ י מ י
ניליייתיילליעלהיליל מוי לויכיז
ג ק נהנתיס והכיתה שהייייי הג הזז
מהלל

הוא ודה איכר כרנה כשר
כרנה רכה כרנה נכסים
כרנה דאגה כרנחנשיס
כרנה כשפיכש כרנד־ן
שפחות כרנה זכה כרנח
עבדים כרנה גזל ברנח
תורה כרנה חיים פרנו־ו
ישינה כרכה הכסח כרנח
עעהברנח תנונח כרנה
ערקה כרנה שלובש קנד־ז
שם טונ קנה לעעכו קיה לו
דנרי תורדה קנדה לו חיי
העילםהנאי
י

ננ
נו^ת אבות פיק שני
ימלל הכיאי נשק משיי היז»ה להיטת ממט יעידיל׳ כ• עלפי שלשה עזיה •יןס יכל
וכמאיזי הנללל היה עשה השלש ללל תיןיה טללתעל לל ידני הת״ס המטיסממס כקינ
^*סלמיןיוליעתכאייהמהסיהגאה^שיוההגלמה חכיכוהייעית הא טא
שתי היגאיה להטל׳לשתיתילהתעק ג׳פה ולה איין קנס ויד תכליגהאדס ט היא הלקי
יילל עמלו כמת*תההימ[ לייאמי שלמה כל עמל האדס לפיהו !׳ rLאיי שליה גה ק
•ש יעה יאימ׳ מתיגהשמש! ילה היא על האיל!אמי איש אשי •מן ל׳ יד1ה-ה ע! שי י גלשי'
וככייולא־שלימגיהאלליהלאטלימגו• ואמי על מ טייל גפ* איש מסי ישכי שאת
אלו ט • יכמול ממי היעמהיה גאמיז מיכה גשי מינה ימה יל *עלי הדעמהיה משכי
שטדייתגיפשיאייטיידהסיאיט ק כ׳ המילה נשי כעדין המאכל!הישמה •מיש את
המותלגאעלמימהיאתיןסגייכהכשיוידלמאכללייה• !לכןהיהייה המייה יעל
המאכל! לאטח ואמי לא מאכל כל יסעבה לא מאכל! כל ננללואלי ללה יידנ• הנאכל׳
השטייס מפאתאוק ידממס אס לא מטה כ שמישה כשיה ינה יפאמ מקונה!כיש לה אש
•טהכשיכמלכ׳ ונסעלהכמימשהשלהיאכלאיסכשימלמלתתכין !•שיפישיש
יייכה כשי מיכה ימה שמאכל הימה ג שומיהואכאכ דיל יכאיי קשהימלליתכימע
נכשי המי מיעמהשג•הואלאג*ס שיי־י־ט מ׳ ליעיטתילשעזעכגזליכמענינימ
נניאיסלנגה עלעלמימוייךי להס ג*סיכל אשי נ־דמ וליי שאיי יאה מייל על משה
אשיאלנתיתכליתטנתסכיללעוייאת האהכה!כדשי*עי גניס ימיי שמפעל
נשללטשמינהנ*שירכהכשטסיכמיז!סשהמ טמינ*ה *למ עגס ייענימ !כשל
ייכ*מ1מלמ־ נניס כלידת נגלמ! מלט לי כאיכעימלכשפיס ש־עזנשמ ללש׳תלכנו
שטסיחיזית כיי שאיילכא־סליאשין שכל איתה הלשנל שטל ט י י ל מ י״ליי x־r
וחיית ינסשמממוסלשלייהכןלשגע׳; טהנש״סלשאנניתיכלכל׳אמיייכמלכתז
אימן עד שידה משינע המיאל עינמ יול עגל לכשפיה ׳׳נא ל׳ אה ק לעני; כלכן טנ־ש
זמפגייה ממה המייל גאיש״ העיממיממל גס ק ליפיי ילנ*ס לייתטת גיק ייז
כעתגי!תס1ל'ימס!נסגשליתסט<לק1מ*ס שאלמ־גלשיזלעס לאשל פן יכל ליי•
היהיי י ש י יכי דעמ שלישי שיושג הליין שליא מגלית טית כאיס למטן !לכניס
ששי יכני" *שלי; כשמ שלא •מסייכי לטיט ימ־מי ולא תשקי ליתנית גשי!ישי
ואתי השלה הלל שנס זה הכל ילא מעלה כמד ט נמ׳ לט שיינה נכש• יינה ד<ה י יאק
ס ק שיש הפישכקינזן יענג ׳ unשאי הלשינימ טיט( גאלי ינק יאגהט הדאגה ידא
גשהיס •יא משסניהשזגא עליו לעתי 1כמו שאידמגנ׳ נדיכנ׳ יאיקאסלא מ־אגה
*ייני פן יאמין נכיכש לגטט וממי וגאמי גשאיל ייאג לט ואיי איאג ייזשאת׳ רל
אדאנ שמא תגח ס מפאת על• גיל!ליד שיאנה ידדי כעדן העידי לק אמי שהגגהלv
לה!; משט להדיין מעליה ט^האממיטאגקלפיגשלומגיהילימעיי״לעגיישיאגי־נ
הינהיאנתהיןטץ!אסיפת הממ!טת^אה שלא ת!א! ליי• ניי ׳לא •מוסט כמאית
האיס יכהי שאתי יה*ע לעשמ• אתי מג»ו לי לישי; ידאגת השממה מסייד ההיך• הגאי'
וגליהניהדנהמללסזדסילייאלהעזיניאניהאלהנאן יכמישייייש*שייילכעל׳ו
ליעמוממג סכסאהי שיא? שניאגשיסשנלאיזימהסשיקמי׳טטן־קע מאתי ימס
r
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 nVuאבות פרק שני
ע ע מיזיט ׳׳שיכ העכי אל לאח כשהיהיטא לא ייעככל זה אכל היה חישכ שהיה ת״י8
יוונחשיזהאקששןיאקכגעייע ׳היהשיחונעלזיכעשיייס ״תקלה כיזכתיל׳ •rttt'1
והאיש הח־זי שכח תלייט ילא זכי ייךל מיינו וחשכ שהיהכתיךס אתר וייזפשילא יזט(
וינעקנעקה נרילל!״יה כל ימח מטיטסיטס 'ככ• ומספי נא׳יזרו שאני היזינז יהא
גנייימסיל-הנלאתייאנוטזנ ולחיי; גישית׳ שיזין לאהלי• זמזה תרע שהעושי
ולילית כלי יכעל לדייאןישאינ׳ כפילאיתיככ׳ למניאית יעל כן איזי אינה ננט0
ייכלייתה יעל לנל ייאייישלייל ישנאת• אני את כל עיילי שאט עייל תחתהשימ
*זנ־מט לאיה שיהיה אחיי !להיחיק האים יילידיף אקט העישי יליייזיניתנית!
לת יה •על הטין תעל התיזי״תעל למעשיית על לשישיתעל הייכליס ועלייתהתל׳
י״תנית הכהינה וחיטי ליטתיל״לך נכיש ניה ׳כשן׳ יוהכ לא ׳יכה לו עש נשאיני
יז־האיי יכשף יוהכ יינה לך ת ׳יסלככךישטזתיעלזהאמישלמה זותתעלהעשיי
יתינתך חיל לתעק• עיניך כ׳ י 1.ואייי ה״שייי אל תייא כ׳ יעשיי איש <נ1מי טלי(
כייתי־יןח לכל ינייי עיי יכי טעת יכיע׳ 1ליא האתי נחשכ כעיני ההיאן שהכטי
טאלתנלית אש־אל־י־טניהילייסכלהעיש־יער הקלה ט לאילכמ ולצירי ימותו
כי׳ שא״ייכסאלטיינא־לשיעקיככ״א שלאיהליא נ״שיתי״כגי׳׳ נאיפן אז״לז
ל ; נ ־ ה יטהלכט״לילטהאחיא 'לעזתילאכת! נאיפן ש אתגע כהיט ושטית
לשיתאתאשת״את גניתא יכי״ שא״ילפיליטף״־שאיןליעליטאעכי יופי־ הלל
שנהיהלגליי־ע״ןיזח לטשכיקיהלככיי שמזג האיהלקניתייהינגיים!השטימ
ילת עלתלייךה ילה •יישך ל׳ כהכיח קלין ••ת״״ויחיפה יניפה לפי ש״יכה שפיית
י ת ל ו ״ ל ׳נשטית כנעגיית התנא י י נ י ששתל וינה טיה יכל שכן לשפייתשכני
•טיילגייישפחיתליאקאייתגעלןעלילןיכפריסתלשפח! ־ כלליגהשאינש׳ הכת
וטיניא; יקנף שינא שהאשת תניתא שנעלי ו״ההלה״לנ• שלןזת! וקה״יגה
ענייה ״יגל גזל טתוליככלהעיייכזהיהיהשי״קללה כגייהשאשןיעליו אנשיה יקה
יפ״י •ל לללשה את הניא יקניט לאיייס<תה*ה ל׳ חיפה כייץה ככיי יי לט נרו ייי!1
שלילנישייןילךלאההאליעגו־היניהלל״תז ולעגט הגההעייה התירה שלאה*!
ל׳ ט אל נעיאח־ ישית׳ ״ט שעינה וה לא טה יליט כ• היא עה היהטלך •יומישנאיי
ו״שית״טשע כןניןנעילאיייש״תיךהאהל וגה מגיהה אייט איי י ואגטטלן
ע־ייייכןישקטתיטאיישק^״־זי הנהאהכן אינעת התכליית האלה לכל היה
ייעשה תעתיעיס אילהא״ לתיילט4לית ׳ליייל'יטי כל כהפך זה כלהיט״ גיא(
ילתענ גלגש־י ״ה״אכל יה״שתה היכ תתגלגל היית זיהי הק[ לכא ־ כלכך יטה
נענ ןלתי־ל ש״יכהתייה״יכהת״סילח״סייתל״נפש״ס לפי שהתיה ״אכל לנכש
והיא תחת אתגעל״ז יכי״ שא״ייאה גתתילפגיךהייסחתהח״היאת השיגוינרא
איי שיעז ש״יע אל• יחלל׳ שיכ תתעעכישןגפשכס השיאזניכהילטאלישיישיתא•
כפשלה ׳לכי שאיי ״יכה חיה כהמלשרא״לפישהתיסעל הגשיי״סגסכןלפ׳ v^x
כתייהנאיייייך״יה טייני עץ מ״סדאל״מוייךהכל י ׳לכןגתגה התויה שני
כ י ס ־ג כ*׳ ירט החיה כיי שא י י לגי נ לנו כל ליידס ליחתנו גתה הזה אתח הזל נל
מטת
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אבות פרק ראשין

»מזמ יזלימ מ א יאכ״ מיכימ על• ין^ אמו מ א לעסק כמזיה כללד ידה אימי; » ק •
אכ״ יעסקכמויהיכגמייה שש־סשגק י ממד הייעמהשט מאהגמהג*ס * י י ש ן
אזרה השנעק ׳מלכיל זיזכרמ השדיס מכשפיש שהס כלס מייס מגידס מיין היי * ל
אמרשמיהנהפןענקהמזמ^מהישמהממה תכימריליד * כ ה לשגמגג*ג
כמדרש לא •שמגע ילא •מגלכל הכל מרכה מכמיס כיי שקיה ל״יעה סכי* ייכה
•שממי כהי נדלה מעלמ נכיממ! י קיק עיי פנמ י ׳כעד הכמ השלי* *ימי ״יכה נכסיס
מיכה יאנה א״י שלה מיה קגעני; המייהטכהממ הא־ס מיכה עגה שהיא ה״שא
וירק טעטכ׳ המו יה כי ממגה היה ״ י ג י ׳עליי ממי ענה לא •קנה ״שס ימנה אכלץיגה
מגינה כנפ* כי מכ״מ איה מאיי כנז יכעד דיעמ היטע• שה״יכה שדזימ ״יכה
זמה ׳הממה עכדיס ממה גזל וידה כימו ט מ ״לה יכין• <״כ א״י שליו ׳היי כ מ
כענקהמ״מיה״גימטלהממו ממה ניקה לממ לענייה יללל גיילימ יסייס י מ ה
•ליס׳ כמי שא״ר יהיה ייעשה הנדקה של היעגייילהגיקה השקט <ננ1מ עד עילה הנה
המגאי״זה שכל רטיהעילס הזההס*א י מ י כזכ כלמ׳ המייה ההלהימ '״כימיה
זהמ״ה ׳המכימ מהגינה ׳השל ס מ י *מגאי כמי יה שיי׳ שט יינה יעל כ; גא״ נ נ מ מ
מ ה ט ס •כמן״ ׳•שיין טהש״ייה ״הכגעיסהיה ימ״ס ׳כעי ייי השכל ייxמ^
כמכמה ׳נמגינה איי •אי ״ כנז +ן י״י נן שהמנינה הייז המכיה ׳המגי נה כיי שמית
כמקנמה אמה מ<נ; למיס דעמ ׳״ליד למנש כמה ׳ש״־ןליה •שה״ כני מלין ׳׳שש
לןשליסכערהמהשליש ׳מיאמעהמיעלימעג״דמשיישט״המייהיליייה שיא
•יינא! כאחד מאמיעמהמכלממ ה״ט״־ס משי זכי יה לידייימ קנה שה טיכ יל
שכמאכל יכמשמה יכמאימהנשיה ׳גגקשמהעישי וח״פמ הככי־כני ׳״גמישה תג
פעידסהמהמהזמהאיסזילל״זגא ני״ן-מסילג מימקיגול; גמהיגיי; ׳דין ר ע
אמגהלמילה ׳למגיילה זגייעשה הגדקהיה״נ׳מלממגל מיסלקגימ לימה שהטיכ
ןללר^השלההעהמעלמיגאו״ימטיגשסישיןטיג ׳הנטאא״רינממ• להסגגיד
זכאיידמיידישס יינטסימננימ !לק ג שט־ הייגי מ אייה יכ יה ׳לממןעלמ; עללל
מויס אשי עשה למהלה ולשה!למפאימ ולהזמן עסץד׳של״ אלטןנהשימי מ
שהמבלזמ היהזהיס אשי זכי הס כלש מי־ס הטניס ״עג״ימ הא־ס ינפ* ט נ ט י
רעגטסמע׳שימג*ס״טאי היאשאיגש פגימ עהמשי עסהממה מניט אינה
עגה האדסט עגידמ! גאממ היא סימ! ינכש איגס כקנק הילימ ייעשה היטמ יקנה
של״דמ עמד לגפ* שלא יכרל ״ימה זעל זה איי טק קנה לעטי »כ; איממ כ״סכמ
כלה מ*ס מיגמ אסמכמממכידללן רל ט כל שאר המועלימ *גקש האיס טעילסהזה
כס זילמ מניאימו האיייד ־ איינס האכ״ה ה י כ מ מ יהייע*ס מ מ י ס הס הה עגס
אמממז מזאאי״יזקגהלעגימיטקכמעייימשזמעלמ כשש הייאייי ט כל קטני
כאדסהגשמיסישאומל״׳מולזילמ!• זכ״א״יאמגט ימימג׳ כלילי אמי־מ ודיי מייד
לא ייי איזרז מ מ ז אייגס,מה *קנה ״דמויה ׳הינומ קנה לעג״! ט הס משאייס
מילטסעמיאמיהייויג יכ״אייי מ ט א ׳הלן לפטן נדקן מ י י י •אספן יעלה
אמיהמומיכמרמכה״סלמע;מוי?יראלההסהתיסהאידל״ס הגששמי מ ג י ס
•י נ  u !4הגש״״ס
י

נח^ת אבות פיק עיני
משירים איכס מאאשיס ׳לא יזנינ ם אל המזיה)לס יכלים זטס לחייך י אכל הישמ
ולעגה ׳החלמה זהכ־קה לס כלס חלקי ליס יה• יאסקכקנ׳יע מהסקנהל׳ ילי׳ tmr
ייזמעשמכלימלא־סישיטל׳אכקאההמזיה ׳שירייגה• זכמישאמי ׳לאמטימנל
כיל ייס אשי אגר חסל אמכה לחש ימין ׳שייאל ילי שהיכטס לנשיהם והמיימיסאשו
ורד לס כלשיליאמז יאדסלמענוג• לשלש הזה )אמס מקנים אלמח״ העל• איזגש
כ־5יה וליטמ א * •עשה אויטש הארס קנה להם השלם הלא שהס ח״ נהאלש יאק
ע״הס יימ יאק הפשר ללל יליא שאמי משה עה החיים והיימ נמוג׳ לפניך מינה
ולקללל ילחייג נח־ס לנה נה מזל ליאיי השליש• שהלל שלח מעלמהיעיהוגנהשאי
?יגייס לגשיייה ישמי״ע י ע מ יל׳ שאמי שלא •ליי האיס ייך ישיה לענמי נ׳ אש
נמיי־ג ״תכסיגמיימייהגהממשילילה והזמרועהזה השאלימ:
.
so׳ לע״; גי-א״י יזה י ט י של שה
רנן יוחנן נן זכאי קנל 0
הא ליה איי י ל ך * גן זלא•
כדלל ומש־כאי הוא ז ד ח
.יייילייכאייי׳קכליללליי^יילא
_
ו לי ללל לא ני נ לנילי לייעלל לא ני
נ

h

לגי שי יג ליל!

ילא גינ עני׳

אל תחדק טונה לעעכך ני

לכדנוערת׳
יק למלוני לול נשאילמכייסשיליאי
י
I
איוי• וי וליל חס ק »ליז כיל ן •יחנן גן
•לאי לל י~*יממאהעשילמייההילהואהלחןחלמלייימזיההיהיא!׳ שיאיייאש
ליימיליההילה ׳אסל•״; אל יעשה המסמהיהלילימיאסעשייגמנימ הילה׳ הג
כאייי!  tממזקשיכללעגיןכ׳ ללןטנריל ואההאיההגיעלמגלימישלעגיחנניא
ליל לא -זוק שילל לעטא זהגיאה גזה שגעלוי שגיאש זה הפיק השג• גולי יעמ
ימיני הק־א ש י •־-מ יי נ ננ׳ כאי מ< ייי ש א  xטאימ׳ אה ט־יגה החק־יה השהלימ
יהיהשהגיאמהייהישנאמ גייאמייס
יללגלגההיייגימעהליייהמזיהאסלא
לילל היד ,לדיעיעמיכמ• ליךיש יאל ש י ללניא סיעאחי גס ק ליעיע מיני•
יל; אמכן נ; יטי• שליל דע־ס שאקיא׳ישימעסקלאיכלייאממלאכיכנו ולאל״לאמ
ולא נ ט י י ל ט אל למיימלשלאה גמליאל כיעוגהלל ואה גיןיס יסמ\ה כרעמשי״י
םכליהמגאיזישמיההכפיקהימשק 1לפי שיק אחקללך ל שישיגה גיל לק נא״י
טקהטיילללייש״מיכולילשיןגליעמה ״סכימה ׳קנגה יי -יהיימ מגלימ האיה
כמיל ־ אגיגיאחי ולק חיי אה עש־מתיה הילה טיגה לקגץ לחיי שמי הישמ
יל-ייליסיל!עש״יגלייפניוה לאאיילייממ!יה לילל כיני׳ ללל י לא אי1י עש״מ
י ל מהילה כיכי• שייר שהיה ה יעשה עייץ מכלאייאהעזממייה היכל לכליל
היעשה י יללייי המ יל אי איי״ על עשימ מלייי־ס היגה כי*כמ 1כ״ היא המשיגה
פג״עש•!•ייי׳  Srמחיק ויכה לעגי׳ץ יל שלא ׳מגאה כעגיאלייי שעשה אמי מלאי ט
לטלאימללךניגי !זהימגלימטגמ׳ ייויכהעלא לעגימקכ• הגה הניגייהכלש
כמ־ימ• :כילעייטהכלחתדכפ;ונע׳ משיה אמגשאזע.׳* :שנש מ י יזה שיוני עליו
ילה
1

נה

נ ח ל ת אבית פרק מ ׳

ולא יש!י מן ז י ן מגלית! יכמו שאמי ששה מלאכיו חחי' יזשייל׳ אש ליהס זאמי נגיר• to
עשי יכיו לשמוע כיןל לעי׳ ׳למה אכ האיש •היה ש׳יי זמ׳יה היין השה ׳לא •עשה אשי
כעבות נניאכהמהזידכ יישל יןלמ ומק נמיי 'ישפשיאו׳ לעשימ! יעלזה אמיאל
מוזיקשיכה לעגמןט לכן טכימ • ימדכיי אטנט משה לקא< שאמר וכ־יןה תהיה לני ט
גשת׳ילעזמאמכל המטהה׳אמ לפני״ אלהיטכאשיממ שיךאיך׳ס המטה נדץה
לפ• שלש מכלי האיש ׳לכן היה מכעל הנהי[ ׳המשפש טשי נש ט מ• ייכשי למיס שמ־ע
אל קנה המושל על•׳ לעש׳מכלמ׳יהמייה ׳מעשלהיסמ כימ שאמי מ י לכל מגלה
יא״ג׳ יךן ימכה מכימן מאי ׳נאמי אי׳כה  prmמיה וייוכה מני יש ומס לאיסא׳
איכשיל! להגיע לגטלפישןמוטהמיעלעלמאין •מגאלו-א״י *עשהמ-גיייימ••
הנההמגאילמהאמי כיכןאתקכן זכאישקכל ההלליש״א• ׳המי שאיהשאלימ גש
סכל לימי שגיכן ג״ליאל הוקן ינגי ׳הכא־ס ממני כדרןישילאטניןילייי יןנל! ״הה
כמ׳שכיאימיכפטןהיאשין לפ• שידמה יןכלמה״אכ לק וכאשילטאכאן״איי״הלל
לאהיכין-לומיכ׳ימייןכל לכישככיכיא״ככייןהיחש; שיןגל״ש״עילואכשלמן•
אמגסכיכךמנן כן זכאי שלא ג ו ט ע י הגה ילא הימה קנלמ׳נאלמאטמ ט ג י ן לימי
כישיןכלמלללושמא^קמלידימשקגלמ״ג אגלגעמיהשעההמשנממ׳ ה׳מ יאימ•
לפי שהכל הא מתי לטא׳י השמלשל מ הקכלה כיי *אימי כליךייל הג למלכי הוה:
לעין למאמטס לאלה רלריס ראשי נה ליל ׳כי המי״*ייס שלמ לילן מ מ ק
ראוי
קש(
ק׳כאי׳שנהיהה ׳לא עשי ק כהלל שימ ל׳ שייני ס תל״ידיס
שככלש ידה י ק ממנן כן ׳כאי זה ושאי התכמ־ש שנוכר! על כה •מה וגייגס אהי׳ וה
רננ0
.
.
תלידייס יכי י״ז להס
ומגטלימטייש^ילא חפכזה תלפיד־ס דדו דו שכח יכי אליעזר
כיכינ שיכ
גזלי ללש ק י עש
לייכז לא תלממדש א לרב; •וחנן בךבאיי!  pכלייימ ללירייסר
אמיס מללל אלל הה רני איייע-יר בן הורקגיס שלא יתד מיממ י
ישכל יכי ידשע
ולאטטמכל• ושטמ ורבי יהדנזע נן חנניה ווי
כיעל מ לימאמ ט
כי למל״ •וייס המלל פ
כע״דס •יךאו למשנה לסי הכדןודבישפעק בן כלל־שיליד׳־טכד
כל יחד מהס כעייס נתנאל ורבי ׳-ידיר ב; ערך ו זיאלכיט י׳נלעילש
ולול לוא ייזשי ט
נשסיט זפעמיגשיד
דדא זדה פינה שבחן
מלית! יילי משי
ולכל ־ג׳ סדור מה אק
אליעזר בן הירקגיס ביר שכתכזדכיש מ ה
כטןשישל! סכל־
כילימיכייעלימ ה
שלישמלמהפט אומיז סידשאינופאבדטגה׳
השכלממ יי ש״עןן
נ י ג ״ ט ש ע ק המיה
יהישעבן חנניה אשרי שלמכירה יזנ-א׳טא
כלכי אשיי אלימ! ט
ככה סתאמי הזל אק דלדתולסיהכז־הןחהל־ וטזייג׳השמילימ כ
געטט
,1 1

,

,

חימבס
נחלת אבית פיק ע נ י
הכין *נלין«ק» 1שמעין כן  k j / Uירא חטא מ ד י י עשק• מ ו ן
ןץ ושידימז ניע ישנה
קלחח ידלהשלחכמתז בלייזר  ?3י*רד מעין
יכי אלעזי גן עוי
יI
 I׳*• I
 ,י *
^ ^M-JCI
יטה יא .,הכוענר הוא ודה אומר כי«׳כ מ כ מ ידיין
•י^
לישהטיעלהייי״־ אס  VTTכלחכ '0ישראל נלעטןעי״קקל י(
בכויכאיניכםואלי״זרנן אנל׳׳תגינתמישמ
נ י ׳ שעשה נאחי-ש
על העגה:
י
יי *
י י
המיעית ישתייה
מ
*ינלנתתתה״עלה הורקנוס בכף שניה
לחח־ייהכיהלהח-׳ ככר־עאתכיים! אבא שאולאוכר כשמו
1

*  1 .א ם •זדו כיי חככ׳ ישראל בכף ואליעזר נן
יהל•.׳י ל; י-יקל ה הורקגוס איי עכהכש ואליעזר בן ערך בכף
שניה ככריע את כלם 1
׳ ~ 7׳״׳־־׳ "
:t

r

מה ׳•ישך ״׳ה שהיה
אל ע׳יקט־קל הג־׳ל״-זעויכןעיןשהיאהיהנכללעהכלחכ״י־שי•! לכף אאוט*
!שית־ ל׳ה יכי׳ שיו ל י ש •י של יג; ׳הנ; ג; ולא• שאה •כ•׳ כל הכד• ׳שיחל ׳חל״&י גן
ט־ק;יהק עיההכיי •יחי r :ו־הח חל-ו־כןעיךכהףשטה •ט״עאתכלה ׳לטי!
״דה קעיןג־״יקקטיקליש •ק שיא אה כן ייידהל׳״י׳ה והגיאהכיה שלאטנין
התל ״  -ס הילה כין ליי , -״־ L־ק • •גש לה להיייג״עלתמן •׳הלן כן וכא•.שי״יש
חללהכ-א׳כיילהייס־יהישלהלהקשיתייט״ההילי״י שלאהיהיעתהייעתכל אאי
יההל שה הל דעתי! .כלי שליט ילה לינייאט׳ יהגה הה ק ני־עיתיהה כלתי ״הטיל
עה מ ; •״(ל; כ; וכהי מהילת גה:ן עה הללו:יא׳ מימיי ׳לכן אייי שהי• שישה אליוייי
ל-כך׳חקק יכה׳ יהיה אכ״־שיייכייס !היאיה על הכיתה שלייימחכימןיוהנןגן
זכאי יכה היה יילה שכחה יהיה כמייהה שה שתי על יה ששי 1להה ה מ ׳jכ כיאיי׳
שכלTT־״הה*׳י•ככטעכי׳דינה״שכי״־הליעתיק •וחקק וכא׳!לא ליעתהלל
•שיה• לק שלהקשית״מי־ההל־עתמימהכלההיועג־ילליקג״ל־חלננו ולק
יתליי— טכי׳ילהלכיככי״ה שמיאםיןמייהה ׳הגהטכי׳כהןכלאהיפעייין
נשה יכי ׳כע״יהגשי• לכי שכי׳ש״יה־י ה״ שלה ייכי •*תה •כלה כל א־זי ״הה נשהו
ל־זל״תהייייי״תה איכהכויכ״יט״יקייתגןק וכאימהכשהיהויכיאיתשהיה
ין־יהכל •יי־ כ י י טאק י־ייילמ שיקיחחילמליייח י ט טק ית*א שלא נקיא!
מישיהכעהט־כיייקייחגןקיטדכיאהלשיס ילאכקיא׳ כ מ י ' ״שיי הישנה
שיההעהנש-היוליונשהמ•• ׳הנה שנא מ ; ״הי ;.ק וכה• אתתל״ייח לשיילנית
לי• יזיל שי ש־ניל׳ לה ש־נ ״עלתה י %ח אתמ• חליע 1י נ; טיקג׳שיה׳א הנקיא י +עוי
הגדיל כעייה נתל״יינטישי׳ד שחינו ״חכי שכה יל שהיהכקטז האחיין ״הכה ידיכי
ל״• הטי *שי! חית גסיישכלהייסהככגסיט שיייאיתהיאיני״חכיטכה ״הס׳
<זיי׳ עלי נכיק שני שעת* י <נכהיש;שיע!להלאאיזימי*!חשמע.ידט יט לגיי4
טז׳
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 nVuאניח פרק שגי

כאיהזיכי •זאהספקשייכייהשקת־הזיישנהמסיעאלזהי זשנאאמ״דשעלןאנט*
נאוממאשרימלדמו אשרהטנהטשהיהמדלאתמוחלידמזדולרשליהלמיללח ו ל ק
!המפרשיסכמ־שיטעל ״ נ חכמת(
כלרואחיאמומעלחאשיישזהילדאשרישוהנידל
*עליו אאר שלמה ישיח אליך ואייך ׳•על מל־תך • <אייי חכה ג ט וישיח לל• זאיי־ז
נייירש שכאשר היתל איד ייעזגימממכ! הילל חוןדיזלנל ליד יידרשו ו״מפללמ שתלי
גן מלש ׳שלק אמי׳ עליי אשלי מל־יד שנמ; לל לשש שאלילל ולחשמל ושלח חמיל• XT
מלןשלילחשידרלש״עשחכ״טמיכג״ילימחסייסלחכלס לפטס ״שימלי־ן!•ליל
׳ מ י כ י א י ל ח כ י ל ט ז י ש ל ח ס ־ ד ט א ל י י ש ל ליזשמ !למימי
לשסהזלכמנזמעשל
?נפ*יס!הגיפ״ס !״נידנה לימי• על כ׳ לשלל יילל• ידמי ללסל״ן ללש ד• ״ ח ט י ל על
דדן ההש״מיייזמ״ך ימו״! ללשמ״שימ נעשו לעגידיל לחלליס על כ׳ ל ״ נ ה שד־מ
•דדיהוליי! שלאייך לשכור ידאימ יעגמי׳ !שתכלימלשתדלי־ע ליא ל ל מ ק כחלידס
גמד! ואף ט אחיי ידיד 1אחש!לאני6רחשףללל(0לל!אל־ל י-1ף ל׳ לזרחן שליה
ללןי״מלידדיי •וחג[ ק זכאי כ ס ף כ י ל שני !שכחאמש־יטןכןכתגחל שליל ירא תשא
כלויד־ שליל נזל!־ מכל העגייימ׳י״חמק ״כל למא״מלו .שיח ילזא לייח יחיד ״משיא
•כיד שיחשללאלכללמשידימי״טמיעשלכן״חסל •״־מלייאילענק ״ ס מ ל א מ.שה
! ש נ ח א מ ח ל ע ז י נ ; ע י י שליל ״עין
טראמלחשאאינלטאסלחזלילכלחמעשל
יחי; סכין
?יזמנכיוטא מכילכל כמייי שכל ידכיא דלי ייליך דלר ״מי ן ר!מכ לכי
שללס לח חלמיש לטניס ׳ייעיסאמ ל י ד י י יללללח ח ש ד על־ין וייא• ש־יס אכל ליל
?שכח לכל אחד מלס כ ״ י ל * ד ל כל ד כ י על מ י ר ח שיעסלימלנינאמגכ למ^יימ־יש
?אחריש לא ל מ ל כאחד ״ ל כ כאי מ של־״ימשל־יגלטכיליחשין ליל י מ י לקי ״כלש
ו ה ש נ י ה י ה ״ ק כ ל כ ל א ־ ס כ מ י פ נ י ס י כ מ ״ כ ל ס ולשליש• ליל ל ל ל״־־מלחס־י׳מ
זלמיע• ל־ל נ׳ ל י כלח מ .של !•יחי/
נעש־ממסמיעשהלפגיס״שימלדק״כלס
!לכןסכמחמיכ•
!לאמ־וןלילממימפלפליעוקיהי״ש״כלס
יזשא״מךמכלש
יזלישרכןלירקניסעלכלחכמ״שיאלכא״זי׳ שיט־״עממכלס ״כני לקיד־ד ל ל ח מ
מקיאימילקכמלא״מחמאינרישליייימייייןיי יאכאשאילא״יכשיישליל י  +ע י י
׳ א ף א מ כ ן ט י ק נ י ס ע ״ ל ס ו כ מ ג מ י נ ׳ מגל שאק
נןעיךמכריעאממכידישיאל
נ ז ל סממ־הלפ׳ * ן ל ו י ק נ י ס ידל מ מ י שלש ננק״דמיכ׳ט־נומ ו י חל •עזי • Pעין ליל
י

מ מ י שלל כסלרח ׳מייד לשכל ׳ללחמלנ׳ שמיס י־למלכ־ל חין ס־ל־יל כ שכ• ל ״ מ  -י י ס
ז כ מ ג מ ׳ יימרדלדנלר• ש ש ״ ע מ פ י מ ל ר תסייד שליל למן של״כעלמ לשליש לי״״יז
רמשיממכ״לקנלחכ״ל ר כ א י ״ י ו י ׳ ח ש י י מ כ י ל ק ־  -ל מ כ  -ל ל ח ל ל י ך מ מ ! ח י י ת
יככלקנינך קנה כינה יה!אכעדטזמדזהפלפ!ל ולפי דעמ׳ כשמייר ולן ממנן כ; זכא״
אס •לח כל תליד ישראל נקף ״אזטס לא ידה ייליק לכליל כזה מל״מ־מ ר לח •קיחל חכמ•
ש־אל אכל על שאר תכיד •שיחל אייר שאפילו שילח כלס כקף מאזטש ייכ• יזל-עזי p
?ורקניסככף^״היכייעאמכלסמפניכיןאיידילקפמ! כ• •דע •!•ע יילס ולא ט ס
נ מ ס כמא״י הזל י נ • אלעזי ק על זשאר תל״מ־ו ט אס שאר מכיי •ש־אל נלכד ־
»לק אתל אנא שאיל נשמי שאס •לה •TOPbשרתל כ כ ן ייאז נש ו!|י&ר  pט ״קנזס שלא

גד^ת אבות  picשגי
י נן ע י ן ת ד ע את כלס לייהנ 6fo1
1
ע
ויורי־ כלדלילכישנכין מיךאימהזאמשכעהיזכמהיענין לחייי והפלפול היא מעין
רכניאל ילק ליתד ליי-עלל מהחכמה יהנהלאמימשאיהתלממ״ס ׳עמס לפי שהיה
של־יי׳תה לניכי כס על חכידהס כמדיתלא כיעייכילא כא השלה להעייכס פה כי אס אני
כ ,ניני החכייה ולו ה אמר אס יימ כל חכמי •שיאל ולא אמי חהחסיייס אי מייאי חעא •
ולמגינן ש-זיישתהתלידל״שהאלה שטס מהס היי כענין התרה גיכייס עלאחיהסשהש
יטאל-עייקטייןניס •מי אלעוינן ערן ישנים מהס המה מעלתשנענייה נמנית
עש :מ• חש• לכק ׳כלח מעשה מ ׳ שייעין כן נמנאל ׳האחי שהיא יני יה׳שע נן
תי-י-יה הימה מעלמ! ננמיליתחשטס י'ל׳מרי נזה השאלית:
רטנם
סינה ההסתפיןיתנמה 11
עין
שזכישלחלמןחחכן כן
*•v
לאיסיהיאמחעלימהמיימ׳
׳כאי ח״ ש מליימ״יכיאי
ועיןיעההפכהינהליאיהיןסנהיכט'
י׳עלתה״תייכל יה ,ל וה הכ־א מהם
והאיינימעל המיהס'
שי.׳ ע ״ ל סי ע י־עת
דנ 1לה ין שיא למיני אבר לדם יגאו וראו א׳ זו זא״יז הנה החאה אמ
היך״שיתח נה שלה ד־אדרךטינד־־זשידנק הנ!לו אשר ענינו ש
נ׳ל כלתי ייסכ־״־ה
שילמימה שעמיר ל
ל-עמ־חחנן קזכא• נ ד האדם ר אליעזר אובר להיימיימה שה!)tor
מהלי״ זכיתי הא  ;7טונה רני יהושע אוס עתה איני נחכיא' עי
ה• ח שמ״י ללה יכה
שתהיה מעלה שכלית
נ י י ן שחלל למחין הנר טינ רני יוסי אומר
ויהיה פיייש׳ שילימ•
דעת לימי תזכ׳תיה שכן טונ רני שמעו[ אום הנשמר מן הטא אכל
כימי ויי* אי וי ליא הרואה ארת הנולד רני יינה נ׳ הנה העץ
ייך שיכל שימין כה
נעגיניהאיסמעהיןו
האיל ׳לשתי^עזי אלעזראיכר ל נ טונ אט־ אשינהההמשן יו
נןה-ייןכיסעיןשיכה להם רואה אני את דנרי ייניאימ( שיעיין ל
ולי״כלכייש כ! אייעזרנןערךכדנרינם נאחייתעניני״נעו
ר-סת־קיתכ״ל שלי
וההניא משלאח״דא
ואנימחשכ * ל אמי שנכייל דנריודנרינבם א״ח הליה ואת! משלש
ידדזניי־ס למלל נתן
אמר להם עאו וראו אי שלא •ליה׳ מר אאר
ונשיכת יומ ל״עליס
זו דרך רעה שיתרחק  Dכןיהיאפיימ! המיה
כילפ־של׳א כיי סת
עריק אינן ׳נייק יה
ידה שא־נ׳ ייאכי שפה
יימלכללמיייש״י בכנה האדם רני אליעזר 8דקו של שלש ׳היא
^תכזכיזנינשלייית אוכרעיןרעהרנייהושע י״תשנאמ נרים׳ וישי
לכן חיל־ *דה היין :יידכרחנררערני יוסי היא ׳כן ׳אתה מ״ין
על כל הנא עלינו כ״
מיכה
מנן

נ»
הימבמ
 ihmאבות פתן עיני
י1נן לאיס הייליה למכח יאיס יישלש
מילל עין עיכל ליאית כל היט״ס
יו שלל ל! הקלה תלן׳ עניית! »יל תלד
ולשייייסישיליז ע י עיניי ־ניריל• לילי
לוילת ללי׳תיעד שמשתתת די ימסירי
קנזמנ^ייאתנאת עליי ׳אש־מה עיני
יכאשיינאל  Tולא
עלמננד עיני לת
ומי •לישע אימי אלי אימשכןרערישמעוןאים' •שלללילילו ״•מנין
יישלל ל! וענק ״אה
ודכלכי שלוטה מוי
לותלאתתילמטימעי הלוה ואינו משלם אחד מ ״ ט א י י י ט ק ין
שאיזחעלתאשית י לוה פ ן האדם כאלו לוח יישק השה לא יאה ש
מלית י לק תאית! כן המקים שנאמר לוד־ז שדנת! לת כתי ׳מירן
שככלל מי־ישיז״ילכ
וכינת! מייד ללשינ
ימי
שני טיכ ל• נלימ! רשע ולא י ש ל ם וצדק י ע טא רכל
ייתתכעההישידתה חונן ונותן ר אלעוד איכר נאי־נ׳ ככי השני •׳x
ידךייכ! לכיחש ית־נ
כש!תת׳כהתתהטוט'
ישייש• זר תש׳ אמי לב רע אמר להם רואדה הישלתא שייעל׳ ת ה
שלן טיכלפ• שהיא היה אני ארת דברי אייעד בן הייייכלה־יגא׳ לתלק
מסיי ילק ידה מל קש ערך כדבריכם שנכיל למתעייילתל־ןלנכש
לכי יל׳ נל ק •יט*
שכן טיל לעשימ עמי
דברז דבריכם:
כממתתהיי׳ יכאמי
4פטסמןהש׳יה ו
כפילמ-טשהפגלית
•לימי לחסלתינ״
שלל *.יטתלה הפעליתהיייכעיתתשי
ויל׳ שיישן אמי ידמאלאמ מילי לכי
ינאי ייעליתהייתתיק טא יייע אנל
של׳א ליה ירא משא ׳ללתמ! תמ יייא
הפליטפיהיהי׳פא• שהנפשהייתעייית
יזיזטא ידה יזאל אינלנילי 1״״ XIליי!
ידא כלכ יללכ מייל ׳לליל תלת יכי׳ תש
•א־פשי שידל לי• לי שיי ׳לדזלי מיס
יין על כ• שלטזתכלהיפיזיו יין ללכ
ואמי המכש מל״ של איש שכלי יפעל
יידא לתתלתה לכי לי־עת לאיתי אכל
השכל שייאה מ ו ל ד מכל מי־ סרש ה
הסשלי״לנייי לא מפשט ייני ל מ י
העשימ! י ימ־ אלעז ר איי לל נינ לפי
ייזי כיין שיייככשש מ ת לזן יל התל\ן
שהיא ידה ייעק המתנכר ישליידינ ס
הניייזאשי סכמילז ככיק לראזן י ן
רלשללל יהמ־זד יייןיז הלכ זלק אמר
ללנ אל מ כ י ׳ מ ן יילל יזל שריאיטלי
שטללאישרילשלימיתנתללכלכ היזיכ
שלנטיניינלט לפעל״/לטיניתילס
הנה אה ק לת ת ז ט ת ל כטירתלדרן
מ ע ל תלייייכעיתילסיעליתלייית
מיכל כל אאר כפ• טכש יייעלת ש!
יטא כילל ללסתטןת יאמת לטיטש
שטי״י ־ ומן •יתכן כן יכא• <יא<ת
יזילתיל ״ן היעלית ידא איירי שככלל
כיעמיו למי־הש שאל אי תש כעס אא־ת
מ ״ ׳ מ י ת ה יק לכ רעטדת ת לידתי
אי ז! •דא לדך רעה שית״ק יינה האד
•טא כילל נס  pכל קל שלזידח י׳יינ׳:
•השתגל ט לירך לטינה איי ללכ טאו
לאי לעי שראו• צאדס לנא כה יניק•
היעה

»ז

א

ז!

 iאל

נחלת אבות פתן w
לרעה אמי גא״יאילפישיאייצנאמממגהעסהיימשהמזכס גריס לשטהס גאז ויאו•
אגל חש ק הגייסא ככפייה *!ט ׳ליעמהיכ עיישמ! •היה א׳מי נאי ׳יא׳ עי נאני{
ויזנה ננימגק ג״לן של״? שהעטן ש־גא׳ ״מלמויס ועיוגהזייאו היכי הזה כיי שיאמו
כלחמ־דיעמ״סכייע והנהאמייטאליעזיכןהיייןטסעיןיעה זככ׳ הימגסטא
ידליילחללמא״מיהנלמיהסמטןמ׳ ילאיאידלפרשיעלהעין היע שימגא טןשן
אנשי ״זיק אישי הפיעלג׳יליע ׳היא מכיעלהנפש היעה היןגא״משיגא אחיי זה זכח»
לפישלמי״ייהגעיןלייעיחשטטיעטןשגע•ואין ט י האיסלהכיי יזיזנז זהפט שהוא
עיןשיגהא ני גהקטיהאיהלהיכקכלאהמזג׳ ואס נוטעי שימך אליה זלכן אחיהו
לכיש• עללא־לשלאיעקכ־כיישא״ שאחיייאימו אימה לא יהיו ע י עינה ׳טכיזנו
יג״״־לפישזה•!*כשקידמהעייןיכמו^ייוחזייח״יואלמגשיןלגליוי )ייהושע
אי״י חכי י ע כיול׳ לפן מגינתו יק יכייוס׳ אמי שכן יעלפ׳ שהיא היהאסיו •
ו;ח״י לימין ״שק רע יכל אחי ״אלה א״י כיין היע הפן מה שאמי כיין הזחכ אש
לחיכי שיעי; * י י ן שיכאייילייאהאמהנילי וכייןהייעאמי הליל ואמי משלש•
ויכל ימייזיכ״ןליל כימו• לפי שמי שליל ׳אינו משלה איני ייאה אמ הגילי והוא שלא
•ל ט עיי ילק ״•*יאה אמלט!י •שלה אמ אשי יקלל כהליאה כ׳ כזה כל עמשיחשן
חכ־ יחימ חל ־-זטה׳ יכל חיש •ליה ל׳ ״יה שיי <השיכ ל׳ מי אחי ליה יין האיה כליה ק
הייןה לט שה־ישח טח לליל ק לשה ׳טאח״כ ל׳ עפיעק מיני חיעמ! י שלא מיעתן•
ולגל שכח יגן •יחנן ק יכח׳ יגי• יכי מלעיי ק עין כיין לשיכ ׳כיין ליע שת1ה
ה •גי ,גלכ לכי שייני מינמימת״ה ׳כהיימלאיס לכ עיכ ״היל ל׳ עין עיגל כהטה
נייז-י שליל על מנה כני לכן ל• •עמץ ייכ׳ •עיט׳ ז־יגמכי אלי׳ חגי לשיג ולשכן
הש כלכ• שהלכה^-נלחיכקשחלאלהיכקכיי״הישהיאהשיכימשטג הלכ לשיכיהשמ
יטי שייחל ממ לי .לייגלפןגלי ״ ע שמליל ׳עיט יעל ושטג׳ יעיס וחשאיס כימהז
ויהיה ליל ישע לא •שיהלט שנפשישעחימה י ע ולכןאמי יכן •והגן כן זכאי ייאה
הניייג-כי•חלע׳יכןעיןייכייכלשככלל יכיה יכייכה להי׳מעגין הלכ טלל b
שח-ל-כיילי״חשיחיש־גהמכ״-הלאלהילא אמי ״הה לא ה שיט ליכי' יגה כשש^ל
על ליין ל!.יכה ללינק כמיימל־^יה א׳ לעשימתויל היכה אי להיימ זהיי כ״טמ׳
וש״״יכעגיטההכ״עלימה״יימ זה ״׳כיח שהיה לפטהה טגמיכן גמליאל זן'׳סי
-0כל ־.נ— מ׳ יה עה י י ן אין י שלא יכטה ליעמ רניג׳ היך ש:
דרמנש

יגל׳ כית לכעוס אל מטן עצ״ן
Sn
׳כיא״ל־י ה״שנל י ע ט מ
על־
לטעה ילינ1טמ ׳ככי הכלינ!
השני ״ג ל־כייה שכל אחי
לגגימהטעהיט־מנימיההזקשכיט־ל
יי־מכייההמל —ה הישלה ליו אימי•'
א״יס כל ח׳ שטען
.
לטטחי״נ׳ י  .כ מ
כי׳שילימ״ יכנה דם אכרו שלשה דברים ט1״עיכיעו ׳ה״טט
' י י ״ ׳ מ י ^ י ק רב*" XTLאיטי•יךך ר ר י ף לחייי לא •היה כן אל
זי׳לחי«מחיהלי»1י
י
הי-קי p.יראה
ליל
שמשה

גי^ת אבית פיק ח מ ק
היםבמ
יל ששט הילי״ס אמי
•יישל יי שיי אילייילי׳ חנירךחנינעליךכ
(*כיס חחי לפט מ
•ה• לל!י חטין ילי י
ואל תיד נוח לנעיש ואל תהי נוח לכעיס ושוב ידתתן ״דיא חינו חדע
ישנחסאייי• ילו• יופש אחד לפני כיתתך מת• •מ׳ ת ש-א לייס
והד כתחכם כעד אדן שיא לידו ז י ז לל •ממ
יותאייס יה׳ייליי י
לתשל אללאיי׳ 1ה<•
יאיןאיזי אס ק שלל
נ
שלחככיסוהדזהיר
מתחיה לנגד איי[ של
אחי אדי שלשל מי־ס
אגל לעני; ליא שללש כנחל תן של>< תכידה מלייש' yfיייאיימ
ככלליס לשלשל האי שנשיכתן נשיכת שיעל אשי טטח כלס אלל
שניין שיל•? חלת ל
היא יי? ששיפו ת
לאיש לליל תלייי׳ יעכךעתן ע?צרת עקי־כ *חיל־לי ׳?*ל יללי א
ויזלייז לשלי • יללי ולחישתן לדרמות שרף איזזיילנ׳ ז? לח נ
שאל׳ לללל למיני תיה וכל דנריהס כגחלי אש! נינעילללמימ ו
על ינל אאי יהשת
ילטנל ליאת לסאה
ואלגתליעןכמין •
של׳ חיי לן נשתתמלי
יליי׳;האדסלאחל׳לגכטי עגי׳ ללל
לחלידסיחלאניליעליתאל xir.Tr
לא חלול לכליד חלחח ׳ליאיי לשלש
עילל יאל תמגמל עלילס חלל יללי*
מ ! כי יע לן סאנ׳ למין לא מעגמ״
ייגי-לן ליידי.״ללס שתתיןת לעת I
וללמיילשנ• שלא •לא ניא ללעיס ׳היא
*יךט ן'אל תסין• ללתיךל תל •לל חילי
גמשן ההיא* ן אה תינה ללי ת לליי
ידיי? *יךל ן שלאתכסמ• טנתס כן
שליין חלת על־ן נשלן  \tתהי ניח ללעי ש
ימיפין ייללת? ל שנמל ולח תג־ען ייל(
^סמלשסשג ייחע אהיל׳ שידל חס
התעלתאשי ת־ן?ילישל יל ני• ש
אא־ לפני ידתמן • יללי אמי שליה
שיתימ נאש שאס •שנ יח״; ייכ׳ ׳לנה
ולעס למין לסיליס •טין לא אמ תמנא
לחיי׳!•יזכל תעלת למיי׳ ואל ילשע
אכל מגיח לכי שלידי•* ללעס ל׳א ילי
לעניי ו ח ש ? לל־דךג אלח •שין ,וישל
טכע׳ לא •ילפ לאי יייני אנל יאו׳ שלא
^יתיעלתלנויןיל׳חענקא״י׳ על נד
•טח מעש ׳לאי* על לכי יי; מ ט אס
הישללי־יידזיהכעד איי; שי חכ״־ס
תירי •היה ענת שגלי-ללא לעש ׳לק
יל •1ידי לנאצת;  *Xתליל יידוי לן
אהיח יאל הגיע& אפיל׳ שנינה אתה יו
יו*כהעדי יעלחאמי מגיא מדלי הישץ־ להפחיד י׳ליאיי לח מו׳שיכ שחס
תשדןגלשגס ת*כ ׳תפי״סל לילייס
לכס מ; האדס א* נשחה כאס! ט ליה
וילפ״טטאיגסלאישיע! ליןל ילחש
»ח*הוא• ייי* אלמיך-טיהאלא
כמה מלא; שמ• שלעס שילש עלח הי• כדי שיא ישיעאלי לשין .לי׳ שחי ח שי
לא ׳*יע לץיל ילח*ס ׳אתל תדע יה
היא כעילל גט שימי יה אידמ משני
ייענ״ ,נח׳ י ליל שלתטס לעד ינ׳  •tש־1
כלימעסמליקאי־דשקייט של תי
שנעל לחל׳ ישינן כהמגא יי־כי• יזכיי
היעיחר •אתל׳ לן עגיד  aיאןמריעה
כעגי/יאמעה חג*ס היי יתיחעש pi
•ומר
עש
I B IJ
3
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נו^ת אבות פרק עיני
עסינ׳ •הישע נן כיא־ה יללה המלא1
•ימו נאימה להסימהכעסט אס נמיין
הנזקשהשמ״ז׳למס ממיןייאיתגשילס:
מסהי״מכיידמא נ כ * pאל נמשכמ
0נמ ולכןסין כאןישיכמסאא־לכט
יי־ממן אל״׳סיק׳נעש !עההממימכעלהשכעככי •כיל נגרי האזהיה יהייסי
שלא •כין איס עגיי לכעס יליט גי מ יש׳ל אמיז גס כן כל מ• שכיעש כעיני י]ז שנאיזי
לאיה־הגךאלזיילא־גש־עיהלאלנכייל שכאשילא •היה נ ן אל זי שהיא ?לעס לא
מש־גמיה לאל נכי וככי טאח ייךישיה ^היימהאיס ידיגלש yתש אאילסנ•ידממו
יה׳א איג׳ •זיע ״מ׳ ׳י׳מניגא! כל ׳״ימיי כמשיכה !היד סי הנ היא אומח ״הזי יזמאתס
יטי ו ט י ים כי אמ״ שהזהיי אמהיכ ׳הגריל שימיה על ככייאכית מהייאמ המלייי
ש!א •מ; ימן לכעס ׳למשא ׳•הי? ז ה כ שייכין כהכמיה לל״יי ההה אכל יהיה כאיכן אמנע׳
כ׳ כ״׳ שאין יאי• לא-ה להמימין ״אי מהאש  p״נשגן ילא •מוךכ מאי אלי׳ פן ׳*־ף כנה
היא ה ענין נמל״׳ שאין רא״ לה־גייזין מהה אכללה־גה״ס כעי איין אמנה שלא ׳מיק
?א-סאליהסכלכן שמליל כיכייה ״נד היולי עמה כיי שלא יטה ׳׳שין׳ כיךכ׳ י1נהלמן
מאי יהי—עה״ינש־סהנא־סלא-סנילול נכטיה שהה שלשה האשנשיכמןנשיגמ
שיעל שהה ־•ןמיעז״ימכ; יכי׳ המכה •יעשימ ו ״ י י א היי׳ כשן טןללמה י 'יש
אי ״ייס ש :שילמה שעל לא מייגש ל ש -מה כ• אה אהי׳ כן יכך יןללימהמכה עה הממ שלא
מייןי־יהנה״כ־ל״מייןיאיאמייקינייכהימיהמ״נאה השט יעקינמן עקיגמ
עקיכ ׳עניני שמין ליכמהלל־ס מ״כה ט היא כעיןינמ העיןיכ ?•ימימה ״כלי מיןמ
ד ם ׳ והאישי של־יש־קלמיש־ג ש־ןייינהלי״י שלמימזכ שכיטמייגיהאהיכ׳ ׳כ״סי
ידזכ״־סכ־כ-יסטההלא •ש־יעיליןל ״למדה כ״! שהשין •אשה אוני'לא מיעיל ני
הלמישהיאיכשי שיכהננשילמהשעלה״סיייןיכשן מה-קיכהכנמה״ימהיכלהישמ
? שין׳ שייקמי יי־יק שמן .על כ׳ שלא •נע נהיה כין׳ל׳ •וייןהי ׳א״י׳ ש י ׳כל לכייהס
כנ-זל משה אלממכיכי״שלטזשא״עגיןהאשהשיף׳ ואיפשי לכיש ׳הל ינייהס
כנמל אש יעל יכי׳ המנייה מן שלזכשעמהכעס ט הה יכי׳ אלהיס א״ש כ״י שא״י
?למנהיגי׳ לאש הנה מה ה; שלשמהיכ״ס שהוהיייאליעזיכן טיקניסההשיזס
׳השני שלאיגיןעיימ ליעש ילא •גיא ט ייגשו זמן יכ יכל•
ראיס יעל לטי ימיי!
ליןממיי»לממטימסהי״מייזיננלניכי*לי?וא ״שנ מה אמי לכנ׳ מיממ! טאו
•עגיי ייגה יכשי״ יטעה ״לכי כזילימ שייזי ימ׳מ ויחס מיל ״׳ס ׳׳נאש י ׳השלישי
להממיסייכי׳ המלי״ס ״כל• שמלולככטיס ינליהליייני״אייןהגניאיש נ׳ לכי
שלימס -ללטיהנטייכאללללכעסטדיי׳ שייש גא הי״ ייס כה לכלל ע ש מ ינטה
יינמי /נהיךמיע־מיכשמליליככטיישה יכהכלעהאימההאיץיגשיפ׳ לכג׳ השש
הנה ייכי• טזכה הזה ״ילה שמע ליכי־ יכן ג״לימל לכי שכל לידיה'ידסימ הה י י ן אין
והנהגה תטנימ:
יני

נש

נחלת אבות פו׳ק שני

 mאי הוא שלא אמי יכי •הישע עק יעה על מה שאמי מ ׳ אליעיי עה הא*
דגר
שהמבייש כיישי ע״ יעה הטט• נכה; על הכליל הםמכק• מ • 1שה!א על
דין העק יעה שו כי דלי אליעזר ש־מיאק ממנה האיש יכן כיי* שגאמהכימתעל !אנג
הימם
הלנטשטהס״נד ה
שהמי״ממ
היע שדש המא״מ ר נ י  ) " i T Pא ו ט ־ עין ר ע ה *סי
למי! יייכ
המימרי! ימטאין ^ הער הרע ושנאו /הנדיו
המאיהיייעהנכש ז
""" י
האדסיקהעולה לכי

פועיאין ארת האדם כן

,

? ״ r r

^,

r

ה

שימימוה! יןידס קיס
ה ז י י ה שמיה יאיש
העולם!
גי!כ חמימ! וקנאמי
ליייס י׳דמ עמת ו
ליילמ! יייכ מאיממ
ישנאהוומזכלו מגייללאימ ׳המגודל
שלא •יכל להשלימה אכל והכלי כלמ•
כמיכיימ ׳כיעיימ ׳•כיו -לי יין שאינו
מיןאנל• לכי שאה היה י ע מ יכי •הישע
יד׳שגמלאנלסלא״ס• כישימיקל״ע
ק אין לא אמי גשאלמא־יו טא דין
מיימסיקנא־גה ג״למס* •״״מ׳ האיש
יעה שימייזק ימינה הארס עק ליע
כלא שכיןכ״יילד uם ׳׳יימ שיה עמ.1
ר ״ שדש־כ׳ יכי אליעזי אי לנ יעכיכי•
כ; עין ילק יא! י לכיש שמין עין היע
לליל לא[ ידא העין לייעל שלולי ששני אליעויכןלייקניסכישהיליזילייו שילימ
שמ־כקלא־סכלסיימייזק״לככסוכאןיכי• יכי •ל שע״ליגייס לשגע״לל־יי־דס
כילייהארס״ש ילילזהאיייייעיןליעשליאמליגלללכשליעלולייינלנכלילימי•
בניאיסלללשמ״איסימ!!קכי נאנימיי ניקגעקלטנ לל שיעלי יעה לימייס עד
שגייסללהמקלל <כליליל&רי ילינ׳ 'לללממ דיימן ליליל לול ל ; ע י ן !  , -ל ל.ין
היע זק ידא לכי לאיימ ש-ק יעל ידא יי־מ לכלמ׳ לשמ״ןמ כלי הי״גה מי
ההשמדלימכעקככייטי׳ש׳ ׳ ע ן ל י ע ליה לדכי ל״ייק גאיסי־ל ל׳ למ ע ל הימ
כלה כשלידה ימס 'יכקימ מל ולז יכי• י ״ד שע לייי י לי חל״עוי ל• א ד למ ל י ל כליד
חלמממכ־כעליישלושכיע-ןלרע ימס ידה כימלכעישיישללו •ניליע ׳מללממלי
יזיכיי לאכמ• •ליל כנהלמ; ט שנאמ לכיממיי םאהי׳-ס ק ל ע לל כ ש שכאיל •דלי ״•ד•
חכידס ׳ככייןכל׳ לטליטכ׳ עגיןע״ליע ידלגאכיאיי־ כהי; ״א— ט-לע״מ
שלנכש לאיניש״ל מכי-ל כגייל כמיי לעילה ׳כאשי מג־עכל סימ יטעה •ליי לילי
ה״כעיסימא״ס יחנהםף ׳•מאד״ הכליה יק כללי -כלכשניי־ל קנאליי שכאה
עגימל כנאיל יייז»מל •שמלל ימנטכל א! *ילז־ש לל א״־ס י־עיה ״יסיס ייכאמ
טוו לנכשומיוxמל ימי• היייז האיר• ונאימ! טייטד איית יגיכה * ל י ל י כני למיס
גהלכאיללכסדלזלייךאיכטאדסעין ליע ט ״מט כעל לנכש ל-קלילימי למכי
ידימי נככי שכני,־• ! ל  -ל ק כלי כ־דזשכל לנכש ׳טית עד שא-יי שמס מדש כ הנכש
כנכילמ לגמל *מלעל נין• הנ״ל אי לאיס ״כמיל ׳יאנג־ל ׳•י״מ ׳״כני זל אי״־ נכיא
יד ש״עאליס שעין לי־ע •כניס לאי? לקטי»טשה ליךיל ׳למיכניס א-״א של״׳ ש יל• לי
כמייז־ש ״דה ו ה ׳׳וגעי ימט טע יוה ענק מה שאמר׳ ולתל כ־ל עיניה זנה נכזה •
1
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 nVuאב•! פרק שני
מ ן עתה לי ימ6ה נל של עגומת לא שהא כיעליס מפאת הקנאה אנל מהאת המ& •
•כלי המגאי עג• ן העין הי־ג יק התויה ניינ׳ת י ט תשא את יאש ננ׳ •שלאל לפק׳יימ
•גמנ׳ אישטפר גע* ל״ נפיןי איתס ילא •היה נמש עף שתששהקגה לנגףהניפל למק
ייפאת העין הרע ילק סה *־* *1מה ניקה כד• שכיכיתה •נגלי גילן השנויה מא״0
ימה נפלא ידאמיש יל ל׳מ״ג יאשינית שטתני כפ1מט שלהא גהס
כיי; השטע׳
עתה ל׳ שא לימית שנמתשלאנתגיכהיייטלאשלישהכסעינאנישא ימיאשנ<אג*ש
*האיל כעל עק ?דיג •פעל פעמיה נגיה׳ ותקהי •׳שגל והאמי הנניא עיניעיללה
לנכדייכלנניתעיייטהיהעקהייעמתימטיננשיסלקליתיעתן ׳שקיעתן לקנאה
יה״יישטתהיעית אכלזטייא-ייהלנ״כלתיייאייית יייע שהכית עין הרע שתיה
הה ייע״יג הא־־שייש-י״ך־אתז גילתז יהג'ש<אמ 1ללעל׳ השיל ילק יליט ענייז
להיקש יכ״׳ שא״״ גה־־׳״י׳ שגית שכיגתיג יגל שנאת אגהשהיתטגיה שדאימי
שה <•! .י״* מינ לי ע״״ <1כי• אדה שהיכל׳ <שתק זהעהזה<חקייןזהי1יהנאינ<תפ
שייישנה ייט י׳מ״ייג׳יטשע עיןהיע ׳׳ני היע ישי-אתהגיייתכ׳ עין היעטא
הייטיג הימקייכיהיגישגאתהג״ת ההסטתמילתמל ת׳ ׳הינייההכסיירא•
ייתהמיהקהעילס ׳מיןהטנהש״״יתיהאתגעליהה טאהשיי״תגטאיסייאייכי
ה״שיהיי—ג• יכג ׳כיי לייכ״יתייט ׳תקני למיל׳ היעהיהכגמייההנויגיסיטיגשי
הי׳שכיד״לההךהט ׳״מיי/ה כ ז נה ׳כיייג״לישע על 'יא׳׳ היה היןאייי־ ליח
למי״י׳ לט שי •טש־גהיהייהכייס׳ למי.׳״׳ ׳לכן היהיי מההכייע וכיה על האני
tai
ויג ילק גני עין ייע יכי היע י  j+xהכייית ללמתס מפעל ?מני יע
יי־גי• מלה ׳יאה שהיה דעתי כיג טין ש!מ ונייענק התיה יעשה עיקי תההגהני!
התייגית׳ייןאק •
1

שטהיל״יס• ההמ• ׳יאהייהיקעק הייג ׳׳גרהיעישנאתהנימתשיני
וישי
יכי •ה׳ שיג לק התעייי היא לכיןש תריכית ליזל״ס הקשיה האלה
•״כני שדעקהייגגייכהכעייסיטלעלהיעישייהגליותהייימט שגהה יקנה לאיה pi
חיפנם
י׳
אייי מה תינה שיא
י י עינן יעל נ של רב• •וכי איכה דד כדון לנר כאיני נכיין
השמיני ע־ק
י ״1,יך ״.י1ך
.ךך
אמי• עש־ יאת •יטה
ההכגה יהיייק שגיץ
11
נט׳לננג •היי•״׳!
יזניו^יכעויןכשלן התקן <עכך ללכוד יי לארס להכין עגי׳ ל
•לאלכ־ע איתלא י תורה שאינה ירושה לך למעלי תאיט מוין
r
היךיש• עגק א ף
וכל פעשיד ץזץ ל ״ י
""" י'־r
וכל מעשין יהת לא
תרץה׳ ט על יין
שירה:
שכיכ׳
הא״ת העין ליעלא
מק למימ ט אש ל
לשינאהגהכ׳הגת^התייפהלעקהיע׳ ינני״תא ייג׳ניגן אתיו שיא •ולא;והיעיל
חכיימ
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 nVuאבות פרק »ג»

מש• חכייי עד שיהיישנה להייזק הין סג• מלס *> איס על כיייממ של תלממ אס לס •עי
•שכהסלל״ןואשאינשיע״אמאינימדע וכעדה־נולרעאמיהמיןן עגיךללמידימיה
כ• מלידד ידדה ה-א המגיעה למילי •גד הרע יכאמו־סילאססגעכןמג׳ ליל ידשכהי
לכת למדרש יקאמייכלייילאיכיהיע דימה לכייל כל ומן שהיא כידר עישין יזייני
כל הל שירכה ק ינר היעא־ן ל! ילץנל אלא כילד יכירל ואייר למק עגמך לכי שמין ן
גדול •נערן ללמוד הידיה ולוא כל־שייל ליזדייל שלש מיןן ולכנל נדילל ליעייל
וזמאמרשלמל *מש יישר!ישלמו ועלולשיריייעמלהעקישיןייד כ•אי[עגין המ״יז
כעגין הירושה שלאיש מיש ללס׳ אלמ לין ש-ליל תכה אי סכל ייקאייש־ע איןק
כמכמה לי לא יירשיל כ׳ אש היילטס אליל!כעד שנאיל ללרממ אמי יכל מעשיך •ל מ
לשוששיי׳ רל שלא ישי לכשת־ד ויד שכוילמ כגני אדה אש היש עימ א! לשיל׳ גל שכמ־לש
גסיןגאידסלאמטר אכל כל מעשי !מאשטמ׳ •הה לשיש שייסכלימ לעגידמהאלימ
זכוה הסק לא •שנא לשש ארס אלל •אהל ללל לימיל' !כיי שאלי! לליין לייאה א׳ 11
כיאפרשליןשנהשכלנוכ• ידיה מלו״סכל לויככל ייל־ןדעל! !ליא״שי ת•ימ! •דן
יאמר רכא אכיל׳ ליכיעגייל!כיש• שיילקגעגייללשה מגיל כנין כניילל ש !׳,ל ,ש
שישיא א! כג!ן אליל! כלי לכייל ועני( ליאייאגל׳ שאןיגיכייס ידזיי״ס כיאכל
ולמשמל!למשגל שאמי כלס לשי׳ עגידה לכי שעיכי למיס י י י ן י ע י ימ שמי ש כני כ״
כייךנדליין כא־סלשס שידסיל ללעידמלת״ס כמ! שכמיל מלללל ״ לתי ילידל־ר
כגיסלעגידיג! והי•כייש!ללמעשיך •הילשיסשמיס ותליןסלי ינג• למיס »־איה
»3יהכ»מךכלכמך כשלכךוליןיין וכלי לדדיה מייל על שנאמ ליעיל שנמיילא
ילשנמ אמ אמין כלכלן לא מיןס!לא משיי אמכנ• עין ׳אללמ ליען כיון מני ״ איל
ייןמ׳ משידרז וגימ !כייזשסאנל׳ שמאיישלזליי יעל ללשן לייע ליכיל מ שידאען
נלשין כאומח לא מלן יכילכעמן ׳גיהנסכן עללפעלימ !לא מעיי י ׳-Lל רען
מידי׳ עני שנסלשנאל !היא י ג י שגלג לא ישנת תמימי׳גלגכ אכלייכ^ל׳ גיה
ש׳יזשאגנד׳כיגיל •מכיס לגנ״לא •שאילי שינלעל׳ ועשמל ליכיל עלוי געגה
יכהיהיא שלאלכל ולשנאה לסדגי״ס לשביס 'ללג ל!אילידני״ס לימי ין .נ ש
פגניף !נסל!א גל! איג! גישא ליתשכ מ כ״ש *9ד׳גאמנע״מ׳ יסך יכייל י כשי
*ילק אימי לתנאי( ותניידיז ילא דס אי[ שס י״ש ש< .לא ליל׳י ׳לתלי ,למתי ל׳א יייןיס
היואלממג• ולוא ני שא כשלכל יכי! יכל ויזיע שלייןסלל׳א יןש; ילכ ל ילי׳ לככ״
אהגהעסמהלזהיגץיילומדיהליהיהואאייייילאמשנאאמאאיןגיכגן לא מיןסילא
עשיר אמגגיעמןשליאלאלכליעגיילשכלכ ומש-אתייאלכמלר-ןכי׳ןכיידן
ייגידכ י 'ידיכ׳מ כיין יןשן ילכן אהכ ישנאל לאנשי ידלתלכ• ולק כיל׳ תני ״ מילתי ין מ•
ינשי!מיל1הלכמכייט יוהאניאמגו מכליהיממ שטני'אן אילה כן כלגןכהייע
גאמיכיענלא־ס שיך לא זסיעכלידס!גגי נלידס שעשני לאיעללעלין שלעג•( כלי
שלאיעשה כלט איני מ! שנאי לאי׳כייאהכה ייוכהלאיהכמ ׳לשיריכייל׳ אכליתלכ
לכל לכיממיכול •לא כל יעשן לשיה שידס יגס כיכרי רל׳ מסי אלל •סמי־ע ד ע מ י ג
לכישלאאמומ״מילמידשיכ אייןיסהעסתנלנד אנלזידיעלהגלגעהשלס
עש
(
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נ ^ ת אבות פרק שיי
עהחכאא מ • המיינאמיהשכלהשיכ כאימי׳ •ה• המק חטיןיחכת עלץיישלך M
כשהזהיר נענין התייה אמי התק עג״ן ללמוי יסיר שה דן ן היא ההכנה כמייתהקכ!
עה מה שאמי יגן גמליאל יפה תלמזי תייה עסיין אק:
שהיה יג• שיישן •יא השא הזה׳ על יןש ימהלה שלא  bvrגהה לאלהיו ולא
•th
״עשה תפלתי יןכע למ •היה ישיג כפני עגיז׳ שהסיני• כלש נכלליס כירא•/
 ,״ א וי-א״י•! יזלה קש׳ייה עש מאמי׳ חגיימ שגזניז למעלה נ׳ לכי שיאה יני׳ יהושע
הישיש
י ל ק ע ן היע ׳׳גי
הי•״ ׳שנאת הגי' מ רג״״כעק אוסר הר זהיר נשיחשינ אייעגאי
חסייכאו
<שנה מלח שיע־ס ״ נקרית עכע ונתפייד״!
לא מייל געיגיוחסיון
יייית-ל ׳יאה גה
הן ונשאתו־־ז כתפייל אל
שיעשה וגגי נאיט
התייפ׳ חש־ השתיל
יג״׳הילתתגההלק תעשתפייתךקנעאלא שעגין קנעה׳א ש
תחנוני• ייפנ׳ הכקוםכי שמרגי עליו המהילה
יג• ש״
יזר׳פה מחית להה
ו ח ז נ ה ניר שטה ל
א
ארך
הוא
ורדום
דנק
'.'-״־ת
מתי שיגה
לעש• מ עסי( אחי ז
והיא שית־לל לי׳לה׳ אנניםורב חסד ונדם על
וינפש ממגי:
כל׳י .ג״׳יהינתפלמ(
יש״; גגי לל״לש מ הרעה ו אל תהי הצע כ
••להגעה ההה
נפניעעכך!
ליאלא׳הילאשיכקכא״״־׳ה׳יזה־יכקשינתפלה תמגאיק ינימ־יגת
שהאפלה ח;ליגי היאכ״יןההיךכניתכ״כה •תיןיכ לאיה'״תינק גאליח י ולכן אנשי
כגסתהגי׳לה כיעתה הנלימ העתמ־ לכא ׳שמגשל עגיית היןיגטתתיןג׳ התפלימ
ג-ין״ןעי״אייהנכיאינשל״הכייסשכתיט ׳ככיהעייעלוהה״שייי גאומיזיי"
קכתית־תחיט״יכילחתזל״ן גי״י׳ זגח• חלהיס וגיייי• השיגהגיגינן!גזמיואז
יתזה־ךט שרת יתפלל לאלה •החזופא כתפליתא <ית; ל׳ ייעגה לשן להגי מהלמז
יא״׳ייכילאתאליז״לתכ״ש״שכ״יזהכאשיכי״כיקיא קטכיילהגין״ טתגט!
כ־ת —ש כ• מגיא• אללאק •איי״ שפתי תלתחלתתל-לשין להתפלל והיה ששסי
להגי־תהלמי כאשי לא תיפיץ׳גח ׳חתנה •עולה לא תיגה שיהיה זה נו״ןתליתיאיק
הג״ג ׳נתן שענה על גיןשת׳ גא ״יי זגח• אלהיס ייח נשט״ :יל הגה הזגמיה שהה
היאיליל־עטההא־גה״פחתעג״המלא כייש־ה־ה חח היקית גשי .יה ונכנעת לפנא
וכין שיה ק גה ׳עתה נתפלת׳ לנ נ»יוניכה אלהיס לא מגזה י אחיי שיין לאל ידם
לעשת זילת זהכיכאשיתשת נ י ט ע אתגאןיתגנהחי״ית ייזשלהשאזתחכקזגיי
נוקע לה יכל ל לא כיי שהעגין עמה שלא תחפיץ זכחיט אזיעליעל מזכחןש״ס׳
הנה כיאי שכג״־ת התפלה ד-ח כ״יץה עגיית היןיכנימ עס אמר מחנית מהה ילק
©ח׳לילעגי׳ ככללכככסא• ז׳ היאעגייה שכלכי׳ המגלה י האתגס ־תודתי כתהלה שגי
שליןס
1
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גחלת אמת פרק שגי

(/לקיס-יזלקקייסיאלקממאחי אסהיןרסנסחישלייהש־ת׳ יאההיימאיזי נשאלת
הכיטס ט אס הארס לא •דע שלאל •מ נמנא אתר י •טל •זרע ייישגיח נגט איש מין• תיןש
יזיזמ נרטי • ילק א!ל לעילס יסדי ארס שטדי של ידן מחלה ׳איזכ •מכלל ׳ממיעה
למדנו זה נתנלת שנאמי ״ י אלל •ס אתל היילית לסיח ת את עליך אתנדלן ותילמ-ן
היזזיןז אשר יד ז1נשידסינא!ק אשי •עשה ניזעש־ךימנ״מתן!אתי• וליין  T xליקיס
שאל ניט! שנאיזי אעניה נא וריאל ודמי זל תיןט יזיל כישית שייע עס לניטת
שלפניה ילאיזד״! שליאשגה מדל לארס לייטאית •תג וחלטת לידייי׳ ניין אתל ״
ואחייק TTתלת כמעשלליאשימ שתי •*י!ניחמשן ומטי
אלל־טיילךלעילה
נטאתהייאייית זהשכליה לככיליסיידקיאתסיתמ• מהי׳ יל שמלמ תגיך ייי׳ לתת
המהלית שטא כלל מס עשה כשיש׳ככלאית פיעלגטיז עישל מ־*ת ויק על למיטת
האלי אשי עשה עסכימממשכאיטדאהיייזמיה כמנרהייי״מת ואמיול ״קהייאה
עללאלגלאשיאלגלשסלס יהתיה שניקלט ייתיןאיתל אלכל ולק •מייד להל
אישישיאל שישמע!ת•[׳•אייקשיש״ חיי״ננמטאית!שלואמלטנ!ואלמ נעגיד >*דא
אאיהכלייתיי ולקי*׳ לאלטככללכ׳ככלכפש וחטייתימ ו״ניתמ עיייגאי
ידיעת!זלשנחמז נפישת אסשמיע מכומן•טאת יתטסיעיגסנפליית׳ ׳תלת לכיש
טטת י יכאיתס האירנית שתקני נק קש לתפלל חל י״יל שמיל שקש גפישתיה
יליטתיהטןדשולמתאחיהסםד׳י־שלידי שלייץ״שלא־ש יקטאלענין ננינייגץ־!
של עיכית יאיזי־• הדלידש יהאיית האלה מקט התפלה לטןשת הניכיס כמי שט א
ייטאינפגתה ־ רכאשילאמטה למיס לפניאטנמ כטיעיכל ייהחס״ה אשי קלל
יזמנוטאהמידהייתיךעלילסאזמדליאיילתתל׳ שאלת •כקשת לנלאה קייפג׳
הללימ שיש לקיימת קש לתטלז ייהסכה אשי זכית אייייכ• שייעיןט׳ ו ט י נקש
יכתפלל יל שאלי לעק ׳לתת לט אל לפטת לנכלל ת כפישמתקש ׳ככיטת למפלה
אאייהטכיהימקילללידאו זליזכיאמלטזיליזלייסס<משלתכללטאייי<;לנפשט׳ז
שלמאכללזאמזיןלגיףוששייהכסייהייויןלניפט ט החיה •עמ• מ ק י כליךייילפלל
לגפ* יכן טמן מיןלגים ככקי זייליית פלא גילת התפלל עד עת תפלת הממה
נלתימ־תלח סעידת הכיך עד *אכל כערנ ׳״שש עולל •לל שאין לגס* גתפלתעינ• •
יידן גיס גסעזדיל הלילה ימקיד יזיז! למד טדמ״ישיןש מכ׳ למי ייעי׳ל! אז יגיח  hי
נס תליל האולי׳ה הזאת  psשני וטא שסקי לאדה שקיי קש גקיל יש ׳*ז•( ק היעלה
שאין יאי• שישמיע כה קילי ופלד אמיז >ל כל המנטה יןל׳ גתפלת לדי טא יקשט
אייגה עסקאיידישטא מנכיא• הכעל שנאייד יקיא! ניןלנזאלועלא דל* נתנה
עלי ניןלה על ק שנאתיה יטא מה שלידמגי יזנה שגאייד יק שכת־ה נעית׳קילל לא
״שייע זהסעס ככל זה טא שכניטתקש הס עדיתיהידאתיפיסיס האי״גיתיהפנית
קאלהאת׳ ילק גרק־ *שמאג אדה קילו ייעידעל ענדו עדית אייל כאיאנת׳ ! י ל ק
איזי משה שמע ׳שיאל כאלי המיני ״טס קולי לאיד *יעי עייסכלס שאני ייזיקזה •
איינס המפלה *דיא כקשתהנדטס אק סרן להשייעת יןל כה ידי *״נא האיס המי׳ס
י מ י ׳ישמעאל זיעגס ט היא השימעמטס שגלל זאתי הנפק• ליןל׳ת• יכמיז״ימנה
י 1א ל!  iזסשטן
,

נחלת א מ ת  piflשגי
•אשטן אמנפש• לפט ״ישהנפש היא השיאלמ לא הלשין • <ק נאמי ט שמע אלהאן *)
?ל הנעג כאשי הוא ש 0לה• שהנער שידה ס ה׳א היה יןל! הנשמע להטו ימ ליידע אזן
מכאיכמ ונדט האדש שמקש ממט •יל מה לו להשידעס לשכנה ולק אמט גמדרש נשו
ויה הוא *ידע למליין ק טנו ואס לא ישמע *יס לא יכול לדק אומי אכל הקטש נתן
הוא עד  * 6־ לא •דני האיש •דע מה כלט שנאמי והיה שיס יקי* ואניאעגה יעל זה 0
קאמיהמכס יכי שמעוןהזיזהייכיןשונמפלהיל שמהר כקש לאומרה כקול וס והלו
כמגלה כהפן זה שליו •שייענה ל״למו י עודיטק כמאמטזהטנה שלישימ והיא שלא
יזשינ ארס שהיךוש נימ ן הוא ל על ל•מימשימפעל כשמכרו לו רממ ומןזנוטס ולא נש p
שהוא •מעלה  yvyלדלר• כני ארה ו״גהנונמ אכל שכהממהאדס שלס לאמינייד! שלכן
טטאז •שמטכה״אמ ״וישפע עלמ מלפנמ כרטמלראשכדקו־מק״חזשאליממומ
שאמר אט ן הנכ־א• ק ל•׳ ז1הץ השמע!! שמ• השיד האק וכל אשר כה רק כאכ׳מץ אשין״י
למהכה *מה!ממר לור־עס *וי •הס ככם מכל העמיס כמס הזה ומלמס אמערלמלנננש
ונימי ועל זה צש ק א״י השלה ט• והיי כקש•למפלה יל שמדע שאין כה סרן לננ״ן
אכל היא למיעלמכס ׳השיל הנ״שך ממנה היא על ני ההסי לא מפני הפעולומ •הייימ
הימ״־ס !כלל •עס זה נ  0ק טנה רל״עימ שמהי האיה לק ש יכמפלה שיאמ *מה כסנה
וה־הילא־המנפממנימאנש־סמלימיה• טהנההיכייאמו מעלה לארס אלא מאשי
•סכי ה עס הנפש ומנ־א הדלר ה״ס״י נלנ למינה וכמה מדע *פה כ• נפלינז אטזט מי
א־ס ידד&ט ה״ככככיס •המהטס אה לא שדנירס ינפספה היא ״כלי נמר שכלי <ס<?
נפשי״ל ודכייהאיהטא כטנה ידעמולמי שלה ׳כמי שאיילייאלמגלה נלא טנה עין
נלאנש״ה ו״פטזההה״־רז לש״יןנאילה למהלה כי• שלא ילפיי ״משכמו ממהלאו
•לק כמי ה שה לממ ל״יעה אמהמןיה כהר זניט שלא •עלה איש עיי כט שיהיה ש״ן
ימגייינטנה יהיה ילה ׳״כא זשיע״ז יכי מספק המו-יייימו ׳טנמו י ׳לכן W
•מביך ואהכמ מיל ״ יזלה״ן נכל לנכן •ככל נפשן ׳ככל ״אין &כ*מ כלס ׳!י
ימימה ״מ שכה <עמן מלי• יעל מ אמי כק ט׳ י ד י נקשימכלה כלי מ שאהי שלא ל*״י*
טאסנטנה ׳כללעייעהזהטנה ח״שמל י והיאשיאמי האיסמהלה וקש עיעוכתן(
*סכשיז״מ־עההקהמ״ה ׳אהשלעיכ״לאהיינאמהטכטס• ואסשל מנחהניגוי
0ישישכ*יהוןמהלאכ״<שיאימ׳ כ״נהנ׳ היהיייס המניס שיימגלליס שאיימיןמ
״כ״דל המ״הנהממ ה כ ׳ כ כ י ס עדק ליקיעט״ ש־שאי־ ה מ י ש עניי'נלמ׳ טיוילג^זמ
•י^מכמהיעסץ־הס יק יידימיכיהיטההאמוליאטשממפללקיערליילירדאאי׳ השלייה
ולפלמ ה״טזה י יעדיה השיש ימני ה t״• יהה *מי״ המעייכ •גרכי י״סיי אמ הטכנה י
יטה כל יה להיימ הילפלימ עליהס ״שא ככי י ילק •כתרי לימי שמי הילפלימיניא
יעיליל כשעה מ־א לא ק עשי אכו היךזשיסט אכיההככקי המכלל שזיימ׳ ומ[
כעיכהילפלל״נמה <־עי^ לאהילפלל מכלמ עילי י ט אה כאשי נאהש״ש יכנאמ
הטככיס ולקהזטיהשלסטיוהייטזשימפלהיללאיייאמה כעונמה והנהנאי״מ
אל ידגש מהלמןקכע פיישי כ׳ שלא •עשה מפלמי עלמכיישאככי •טיכ המיהלעלי
אשיי שיפריע *מ! אז יטה לז אכל יעשה*מהריןתוזטטסלמיהמקיס כי״*הו*ין
היא

כ
w
0
בות פיק
ן!»א וישיג מארק אמיייתמיד כאשו •תיזג; לפנמ י יעל והאמיז אעכ• ש6עי־ מפלה
כנפל׳ שיער•רייעהלאננעל׳ שנאמר אל יידעיד אל תמיש• יזה יקנה האיש כשיעשה
מפלמ!כטנה )לא •?•ל ל! למשא מ ד וכייאמרי׳אליקיעילכככסיאלכנדיכה׳שיכייל
״ טחנווךראיסטאעימד-זנראלל• נכיר׳ש• שלפ• שאייר לו• זהיר נקש ׳כמכלהכפ•
הטנההיאשינהאשי טאיייד־ וידענו שהיןשטאשסר שגה•! של ייןס ׳למגלה היא
שאלמם־טס שלק אייר שלא •עשל ס-ור שגה• הייןס שהל!•איר אימ כקניה !נלת
יימגיקייעשה יתפלמ! קרע!עייךלפ• שנשאלמנמיי לאמעשלק אכלממיימ•
ומאיין למאניניש לפט״ מ שלה נשזמ שכידי ט ל׳א ימג ירגייי! • jgrדיילונמס ע!
הרעה ואעפ׳ שאמל לא ממללל!לא יגשאל נ י ט ן ט אל נלט שמסיי שטרי טא 7v
ייהתמ מכלי מפלמן <כמ< שאייר יהיה פיש •יךא! !אנ• אענה ואמ על כל זה!אל מה•
דשע נפט עגמןאש שאייומ על הנינה שלא •מהלל כלמה אי שלא כעינמה אי יקני
נשנה•! של מין א! כממשנה גססימ שמה מתמעל יייזיזנ!ט! א! כרין אל־יס ט כל יה
<!5ארשע •פשעכאירניינ זלאTעארaמז ה ט אה אמל לנדן ולקא״יאלמהיישע
גפני ענמן שלא ממשא נמר טגן לכינן ואיל• •אמר שלא •יזשנ איל לרמי רש נ מישא
ומלאיעילכיאפנעטלקהוהיי׳שלאייזזכעגמיכישעללשמ קקלמפלה אנלעל
כל פטס ממהללטיידס ימני( ״ אין אפיס! מ השי!׳שייעיגמנמן!יגפל־גן זכמ! שאירי
יזיל כטן דיך׳שקלע׳לסירמלאיסענמולאליאט׳ממיזכק יטי מסכי טיל של-ישת
כזה ירשיכירשאלמעשמרהאסשליייזי־ממרשיעאמעניין!טיא״דסכפק דיי׳שכמ
גמה כלשאסיזיזכירסמעטמיא־מהעקא׳ט נמיי• איייכא׳זריק כמג! הטליטפי
•דשלא־טש מעגיזי לאיטשיייוליסיומהשפיישמ׳ כיאשנהטא •ימיגט; שלכללכז
•שעי• מהלל •שער• יגשינל לא נכעל׳ עס כל ישע!משא־גלמיס •כייאייי י•שכ אי׳ נג1
לישראל אקר* מעשה העגל א־גסמשאמל משאל גטלל זעמה אעלל אל ״ אילי אכפול כx.
יישא־גכש 'ללזהאמיזללשלסלטימןדס־מזקיגשייו^וקעק לרע לא־גה י ״ ה
מכר הזה דין המפלה!קש!נקי ל! ה הנהני; ליין אקיאל יגטישע ככניעג״ן מנאגו
<׳אמו שטה דעמ׳ כדעמ מ ; גמליאל שיכה ת!למ׳י מזמ ע :מ ן אין.
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שק־דלטאי-לשקהטלכט
ענק
שטהמ־אלעזדק עיןיועק
A׳
שיר אני על מי־ כל ייי
היזמגגד יכל מכט !  Aמיג
יידד ייישיגיל י א! •ידה עניני המל
לפלפל!למדד שכל! לק הא מרה ידישט'
ימ-ללמ כי• לשן י
עליה כשלשה מריס
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דרמבם
נחלת אמת w p a
 r > mב ע ל מ ל א כ ת ך ש אסיקשילןואיייזלא
אסכשיןדתלעק י
וכאמיס יל מעת ילא זיז'"׳ !S—1ל ך ש כ ר  gשני אלא אפקיחסוד
אכל אכקויוס ישיא!
מ״וזיותז•
יזכאתאלמ* [ '
•יטה יילל׳ י
כשיעיךסכיילן
ט,ולתך I
לכי־ס להש־ג את א
שמסיף לכזית ימסג״
אל-ין ח ס לטפי כ׳טטת הי&ימ זיתזה «ה אק נ ט ן לדלי עמי ללל שאי! לי מזףז
את דוני• מכיייש לי״ךידס א״גס ׳לכן
ואקל! יכיאהגלל ועקר שנאמי לל rt>J
6״דשלא־סלקלייעק ידיעת לאמת ו לא •שילין ילה ישמו אימיינ מ״ס • יאמח
ט אש גס לל״נ־א מלט שענית כעד
אף על פ• שמלמד דעות לאמ׳מ לדשן
הטפייהטזה עס למת.שדני מטין
מ־ן מש־נ עליהס השמל שלא •עלה נלנן
אין המטיס
התיל הכה טה
דני מן הדעיינ ההס ידע שמי שמינגיי
ללש־ג דכייס ידית על יכי ככיי שיה
לפנממדעגפיןלכן והיא אמי״רע לסי
וכימ ש-יז ענל כסיל כאילתז טתי•
יזיאמהעמלינהל״י ש־לייןלנ׳ גאממ
ידיה יגכ pממ־ טג• ״ייגית איייו לא
השש •תגין•:
,

מ

מדין

שני מלמ תל-ןימ :ט•

אכל תעיוןיין

של •*מל כל שק דפק -שפ• י טה יה
לפישכאכ״ןייש גיילא יאה *יהתייה ולק יאי• לתידל עליי ילהייילז כמעגל•
ניקמיל״ש תקיהט אינסאכיק״מס •שיאל שכגי r־ iדיכיהתזיה יכפר אין יא"
ליכיעמי״שסילכנ״עיילא ימן ״כשילט טאמסיף על משאתו פש־ג כהיסכאייגוא
ויתקנןיקילכילט ואללמ 'לקי״שכ לע״ט •הלימיהשליש־היאגאי״ייויעלהג׳
יי את? עייל יט ׳פ־ישהימכלשלא •שהלכיליעימ האפ־יןייש אגל •מ;אמנפשו
יי־י לפני יי טאעיל יתעלל •היה כנגיי הגלמה כעדמלטיכעגייאטג״ לא טיגהה
לימית לזלאייה ״כשי וישיפישיה טה שלא •א״י מהל• ילהמ1כת עה אפיץיין
אי־ללילתי־! ׳לאאכטסענייכנעיהייטאלאתעשהכך אכליעושיהעיעינין
לכניייאיגליע-יל של׳א היךישכי׳ן ידאיאף שתקגל שייתעל תשלו ועל אממן היא
•שלל לן שכ־ ״•למן ומיל• שא»• ייע לכג׳ יי אתל ע״ל  tuכן על עגין ט־םא
שלא •תיטז ט אה לפני י ק א! שיש או שי שיה לשני לקסימכיאיישסשטיטאסק
וישכשייישייס לאכאיפןאמייזה״דעלפגיידהתה •עייל יעגוזה תגשאנטיאן
שנעל ילאכתן •עויןטימןי־טמי״קלןשכיפעולתן• יהגהמיעה כלואי למגלן
כשליית נתטז יעה איני יד פריעה כאייט וידכתיה״דתה שכי׳ שגילה ״עלמו עלנל
יד־יגת הננ׳תס שנאמו ולא יץש גג־א עזי טשיאל כיי שה אשי מת 8״ כגיס אל כגיס לגל
היזתגתיהתיפתיס עומי:
רני

נ ח ל ת א ב ו ת פ י ק שני

JO

מישן ידה חכי לינ• אלישי ק עין יליכ׳ •הישע ייזכרו יכלם הא מלירדי
ינ•
יכןממנןקזכאיוטדתלפישמחמימחלהכשט י י ד ם ׳ הא שהייאיי־ש
החלה ה׳כאי הנה ייייסלד החשכה כ ד י ל מ ה כיןיעתיני״תןגמל־זל כני טלפי שהיה
דעת יכי שלא •סזיר
יזימח
כלנךשראלטאס ל רריכרפוןאימזדיסקעד יח יישלליןיניהשטס
להשתדל
ייחכ החכיאת י
כת״כמסת והכלאכ כרובה והפיעל׳
יוכל• שערן ליה דכי
יעגליכגיא-סלגקשש
יחטרנההנהנה ה עעליבש והשכר הרבד־־ .עה ״כ השט־ על-לס
הכילוטכייכ• יטה ובעל הבית דוחק
יעסריכהתימית ה
לעתיג כנו ששט ה היא זדה איכר לא עלץ היץזרל יחיהי׳ידה ל
כייטסנויטס מלמיד
לכקשמכהל וליחד •
י0יהעסד1ן איק י הכלאמ־־ו לגבור ול:י< לעתמ• לכא מל לימי
זהטאהשזמ־המשנאת אי/דה בר  p nלהפטר לעילה מ א י מ כאיגי
ייאתייהלל ויכן יוחנן
ועטןלעילכמאכפי'
כן׳כאילש״עדעתי
אםלמדתתוי״ההרבד־ז העש*י״ ייכי״היי׳ כדה
יחאייי׳ תמש מלממ״ו נותק לך שכר הרבד־־ז
םיידיל!כרי
של רנן החנן ק ו כאי
לשיע דעת י נ כילו ונאמן הוא נעלסלאכתך
•טישתיט״ט״הש־ ש י ש ל ם לך שכר פעילתך ידעכתן שכרן
לכן חחי• וכחן הדעית
של עדיקיס לעתיד לבא!
יהדס״עישלהש הטא
דעתיכיעיפןיעגתי  tieידית *פה מלייייתייהעש-ין אין הכהייייזאיס הה
קגי״שייזימדס יידן כלה כניד ללימד לחיה לת יל כלי ילל שק אס ׳׳!יחי ו ייני כ1חי
כיטעזתיללתיייס׳ ׳כפי״־ו כלי תהלאנתלתימ מ ל ואומלל ומזגה הני •ס !הטית
יחניליל ליךייס
המדזתמהמשכןיעגלתהאדסשא-ןספיןשלאאכללל-־כלוה
שניתי זהיאשכלימיהתייה־ששכילמלילש*״,׳; גל־תיישאימכי׳ת וינחיזכל
יהש^קיאז׳ *שית• האיש ידעוש ימיט אס כיה . rcילל! ויקנה השכי של!ח לתיה
לאכז׳לתז־ זכזהסא־עיהכיעהמהלייעתמיחל א׳ייט היסןט־רל שכפ• השעית
האדם כגילל סין הזייןלי׳גהעטטסהתושליש ;לא •הרי שכל חיי הס נמשל׳ לאס חמד
מש לא מליידס לנדוליס שגיק'לא גש ק ק ידיד ה*יס ללילי ת־הסאלא הן היןגי־ שכיד•
קחייף ־ יזה ענק האס יןכי משטה להחמי מיעל אד שטתתי כלס שגעיס שנל ואס
כנטיזתשאיניששנלזילכסעמל״דןרלשהשיידסייעשיסנערן היןדזדטס שלאת־ס
קמנ לחלף שכל יעתל מד שממתי כלס שכעיס שנל ׳.ס היינ ייהס לס אי עמל יא״ ,אס
מד טלייתכיטפת המאית מלי שכל׳אס ־יד המילא• יהטא יעתיתלשתל ׳•יד לזקנה
אשיאקחקכהס ולפי*דוקליןנרכטדגמה״לאכההייטשלככי •ספק לק ממי
פלאטה העקכן כרכי• הזה י אגל ללמ המלאכה תרימי יאיץ מכל לעש תל האדש
כ־«

נחלת אבית פרק »נ»
ןאסהיןנדההזא• להמראה תהשאמיו עליכן מתנן בן זכאי שהיה קעין שנתלתיד!
כלל שלא הנימ מיןי־א משנה תלמוד הלכ׳תהנייתייןויין תויה • יקי״ך שיפייס •
ןליתיתמויזתגשטמסי״איתשמאתמלאכיהשרתשימת^ל־ס׳ ש־תתשריס׳ ימ0מ
מי־ככה הייהדאכייויתא זגכלל שית ?נין לגי קש! ן וגדול נעגינ׳ הנמיאיתשלו(
למדמלגייוכמילפיהמטת לי׳ שנזלי נפדין הישן 'כפייןישנוחלין זיכיאליעווק
ידרקניה זל־רד׳ אמרעל־עכמ׳ כפ^יכיעמיתן שהא שני זריעיתמ כשני ספלי ח!ון
ושלה ה׳נ׳א ידתילמ תלה ככלכ היליןק ין היש כל׳מי שהיה עין •דיעת׳ לת״עת מיתת
רעיך הייה ש  tתה כלכ אתי מן ייס לכל המיס הניןכיס שמה י וכנתינינ יכו• הת״עות
איי וה״לאכהי״מכה ולפי שכלי ידה הו״ןיןנר •המלאכה מיינה •תשלה המעשה למן
רפועליה ״דיני מס איי שאין כאן היני כ ן כ• השעל׳ הס עגל• והס ננ׳ איסהמתדשל?
לל-ייה וכגי מדעת . tג ין העגל איני הכלת׳ שין השי ־ג כ• וה •אמי גליל• ומנה לא עגל•
יוכל •ד א הכ׳סןיייתידה לעש׳ הילייליפית״התי שלית ׳יקימוה וכמאמ שלמה מאון
עגל תי-לנ׳ כי״אכ! •די לעז ת ״יל כ׳ העגל לא ת״ יתהו העגלה כלני ג׳ אס התאיה
ששל לעשיתהיגייהיא מתעגל מיינו כיאהלאהיה תתאיהלאהיהתתאיה לא הירא
כ״י אגל תאית• היא א שי תיילה׳ •תגערה׳ ועל וה אמי הפ׳עליה עגליה והיה אה נן
?״־.׳ -ית יכי הכיעל לעגלת! יינד המתפעל מיתי״ המלאכה ׳לפי שכאשי •היהישני
יי׳עש לממ-אנהאיהילא יתענג יעל •ךניי ומט יכלתי השלתתהילאכה ולא תודתמ
יגיימו לקא״ישאיןהעניןכיליהזהקכמןשהשכי מיינה והיא התועלת הנ״שן
•יהשליתהילאכה ׳גהאהלאהיהלא״היעייןאאיכיאהאנייתהשליאיליכיןלא tw
לוה אגל •ש יעה אמי כ׳ יכה היא כשלעליזלתזמאק לאיי כלו מי^יכה'״•סי והעניש
עלכ״שילש ואהק ״לכישלאיןכלשכיעול־יזנל שנש לעל הכילהיומין׳ והפג•
הנדלה היאתיההפק הזה ז ש לאיה גיןנ•[ שליי״מו מפאיליןגו מיד היה אי מ השלש יל׳
טיפ׳ ן לא עלן ה־לאכה לגייי יל א• איפ* לן שיעי״ י ה״לאכה הגדילה הזאת י שהיא
ליי -ה ת י י ׳ י י ס ת ועס זה ידיעת ההנהגה המיית״ שהיא הדין אין ככ* השנל
עההןאיןיא׳• ש־.להעללנןלנעי־ 1כשניהם לאיי האתי שיי איפשו
הפ־ל •זכי
להשל־ההילאדהעת שלא אעשה ״״ 99נליסלאתיהילא י י ן א ק י לא תיגשי! ק נ•
איאתהכי •יייןלה-ד-ייליהתיהיהיס אכל יא! י שתיעשה כמישיאי׳ שיעשה האיש
וייאהשלאמכללאיכלסכלס שתאי iההש
?-ז.ה שכידיתלפגא״ז׳כית״תאלפית
יכן תעשה כעין
היי׳ ן הי תי ׳•י נ ימתיייעיללשכעו ׳איתויןזייאכל״זילתן
?ע״; שתע״ן כיכי האתי י״עיל ׳שתיייהכיאתר והיאהתייזהיאאימייאסליית
יל-ה הילה ניתגין לן  xי הילה ללימי שללייי התיה •ש  xי גימל ״ה שאין ין ללמיי
י י ן איץ י שאי הא־ יעי ת ישלא תאזל שט»יי שלא תכל לג״׳י לל הידיעות לא תקנה
שכי כ• נאק היא כעל ״לאכמן שלא תא עלין כעיךפין ״ישעה שלא ניייתאיתה או שלא
לי־תגה ק היין איז אכל י שלה לן שני כי&לתן י הא״גס מדעשעייך ״תן שכין של
כו־יןה יגל ת יילה היא ל ״ת״• לכא ׳לכן לא תהיהי על מייתא •יל אס לא יגיעו אלין
•יגיתכעה שתתה תשתיל כי שהמס לעיזיעו׳אין המס לקכל שניה והי היק• הראשן
מיאיי

בד
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׳מ׳אייהמאמיייהאלהמייןזיס׳סיי־ס׳ יהיי־ןהשטהיאשכעניישאמימ• אלנסי
ק עדןנמאמיהקודסידעלפגייר אמה עמל ייד היאלעל מלאלמן שישלש לך שמי
9עןלתןשמה תי סישן לעשימכזה ספק נחל קיה כענק שלי המויה !הימי מ׳להשיכ
»riכפ•האיזמהמזר״י יאופןהסכקהיא שהשכל טיק ששליייימהמייהיה נקנה עם
מכל־מז כ• כיי שהמיה מוזיל כיכי ?מילהוה אחי• המג!עעימההלט כלס כנוף ידד-ה•
קאייה שלימי ׳נאימיעעהמגלמה־כילאזילמי ימיה •ידזמש״תשינא-ס שהשלימו'
הידועיליסיה ישכיההאיייל מיעלאיס להשליימ ״־•עול המימ׳מעשה הי׳כמ עד
ימל״מפלאכמלקמיינהשאהלאה״הק זה־כחלקייהמייהיהיימ מככקלקנקישלימ׳מ
יהשכיהממעדהיהאסכןאויס היזלק הכית• ימ׳ע־ל ושאי המטמ ׳המזיה •ה•׳ י-כעל
משלה יההומי או העהס !יד!ל מכאיכ הכל• תזעלמכ• יזה שאיכשי להשע׳ כפעל חחי
ימיה פעולמשיא היכימכ! הפעילימ • ואס אהינ! שוה ק מ ה מ שלה •׳כל ה־ס לקל מ
כשלימימיהשמהידיעדולמיעאל מכלמ׳ שלעלוי׳ נניא לפ• שאי[ נייק כאין ישי
•עשה <דנ ולא •משא ויד האיש הייא סינ עס ״ יעס אנשיה שיכל ליךיס כל י־סמ הינייה
אאמההנהלאנעדו־הזהה־הכאממייויקוקי׳נלני׳נע!•השן ה״ט שהמייה שניכנס
לאים עד היושילשיכמוידאמהנעהי ייהנו ויד! כלל •שיד! ••יי•[ לכאישהמ הפן הה
שהעייה ההשנהכל •שיאל יש להס מלק לעה הנה הסכקהזה כלל כי׳אי־י׳ רימז( שאמי
המס קלי -על ממניע יהי האיס יהילמכה הימכה על ימי י הי׳כ מיהיייע׳יגהיד י״׳מ
•הפיעלישעגליה להגיע אל המכלמהה<אכהמילי%י המה ׳כעל מ ה לייזק שכל וה
ולק הש7
*ומהשמכיזשלאימגאאיפשמללנאימישיייויהלאמינ׳ יישמשלי״׳מ!
נמאמי השג׳ לא עלין המלאכה לגייי ילא אמה ק  r׳  pלהכגי יל אימה׳א ששלע
ההלאכההמיי״ממדולההואמכןה׳אשלא מיז׳־נהשהפיעלכימה היא אכלאל
ילושיכשהשכיזהשלמממלאמשגכיאסלהשלמילהאינ׳ ק כי לא עלין המלאכה לגידי
יל אק אמה התימ לנה׳י ההסמכלס וללמוד היג׳מ כלה ׳אק השכי גקנה כמגל־מה י
עסאקלןישומלהכשיהיזנה• ולזה יאי׳ לכל מיס *זייזלעשימה לפישיזסלמימ
»גימ המה נימגק לן שלי המה כפ• העמל אשי עמלמגה אף על פ• שלא מגומי אייגה
וגאקיזאכעל מלאכמן שלא •כאעליןכ־סאג׳מכעניי שלא גייימהממיהמנמ כלס
כיהיאכלאספוןישלהלןשכיכעילמןאסמעש׳אסהמהככ• מה שמלי״י !מעשה ם
ככ• השדי הכ׳לל! 11כעש-יל לל מלאכה כשל־יימה ידדה השלי כ־זליךה כמטה או
כשלישימה א! ככל מלק!מלק!השכי ההיא היא כעה כ• שכי מגדלכהא• עלמא ליכא הגה
ראי השלה הזה שדיכ מ ת ו ק השכל זה זהשלימויל לסל אמי ידיליךה ׳שמק׳• השסי
והשלימימהידא כפ״ ידספמהייעשיסכ״ כמי שהמיה הידגיש׳ אייל ושיה כפג ק הייק
כלידנמעגדה יממא מ־דזלפמלא־* שיש ההם שלה• ה ס מ האיטשיילמי׳לתה ק לידי
רא יימ איזמשיה נכלל מ* ישיז 1נרדנינעגייה יה־א ממאלפגלכא׳שיה שיש מהל שלמ״ש
לילק הה ממכה ־ זההה שלידסכיזלקאשרדילמלס המדיטילככ־ המזסכ זהמסיק!מול•
שכליה אמי מימנניא מ ה הקכה לוכימאמישיז( לכיכן המה להס מ!מ זהכימלמ־י
•זל־יימהיזוממישגונקממלאיורימליןה ואמסהזהיןסממ׳עעניד׳מר »׳ג
כד•

נחלת אבות פתן שני
ל ד שלא •מלש סיס איש ידשיאל מליךס אחתמהנה או זי אי זז כס• תה שקי ־ '׳נא rrJ
ונזהמכ׳כלשלח״העילסהנא ׳מרטארזההיה"נסנפייזשהמ»העלא<תו מאמי
•ד־חנינאנןעקשיא הנזכר זלמעקייהאמונה נתרה ט נשק״ס הארס מניה מ<דנ
•יטתכסלר׳כהיגן!לא •שמ >1עמה דגי מסטת הע1לס כשיש פנים אלא שיעשה אימה
זןאירה ל זיזה הנה זרה נ י rt״ הע לש הגא!נהת״עהמ ממי" יכ• חניגא  pתרי״ון
ששתל אתמ• משי נ( קסיא מה אני לת״ העה ׳השיני כליה נא תעשה לידן כלזתי הלא
נזדיין לן לעזתמנ ה מה כידנ( יהיאהש־ני שנזדמנה לי מםתהנרקה :
מ ר יפיל נזה ספק יהיא שמאמ רני הט נן קסמא יראה שנמניה אתתאשו
ד*ש0,
•עשה תימה האיש מכה לxרהממער יכן נמג׳ המנמי שוכרת׳'לכי זה
המסד האלה• ׳הזכיתשינה לידמג׳ כהמיינהינירה נהמניא דמיה׳אמנע״ מיה לכני
האדסמכללקניתהשליייתככלאיזד״ההכדישאהלאיזדמןל׳ לק״ס מניה אתתק״ס
יזסה אמרת אכל כעשת! ״כיה אמתה• זי שתהיה כשלימייכיכחירה השכלית •קנה נל
זיסכיםלזהמה שנא
של י י ת ״ ט ע לתגלית׳ כי״ שידה נעשית מניתמיתא! כלס
נכין מ מ י ת שמ״י מ• ׳׳מנן למי אליעזי כש״נא< כיכה יזע ין* ככ׳ מר א׳ תשיש תיה
שנינ׳ מיז־ה״מהיאמ־ה״״עישיכלכד שתיין לכי לשמיה שיראה מזה שלא יקנה האזס
״מי שלי ״תישני גייג״תליייתיהישקנהגי״עזש״נהק איייי כל העושה W
איזמ ״יזמי; ליו״מי נין •יד״ שניתי! ׳ניהל את האדן !כל שאיני עושה ״כיה איזתאא
מש-נ״ ,ל׳ ימן ייאיילק •יי׳ יכ! יידן תהכק מגיה אחתנלני לכל זה השכר מד׳ל ו»
שהן לנ-ילימהאק שנ־זלתה תלית ככל ה״ס יד גהיייקתע! ש שקילה כמי כלה!כשישא
שי שמיני ע׳ שה שהיסה שאין •ישתין לי הלא שייאה ידית כינתה שכ״כ!ה אמת א׳»
שתהיה י שנ כל ה שהי !הטיגיתה״מעריס ככל ה״נית י שאין הכיל כי[ ״כיה למניה לעני[
הזכיילאנין־דזתלמית וקגענק מלי״יתיה שידהיןכת׳כפילילענין שכי׳ אכל
סיתיל1הא״ימישיפי[נ״*תגיאסל״יתת<יההמהנית:יןלן שכי המה ״׳יה
ושאקהשכיניעש״ל״׳יהתימנשניהתלי״יהמ״״נה נה נפק ייןיישין אמח
יד ש! למממ י״מכ־ן ינל עוניממ!״״ה כמי שין״ש התייה כייה ילה תסי ״״נה אפילי אית
עסעלאומ 1מאיר
אייתתיחה״זהש־ךיההתמכלמיג״ל״קמה״גיהאחת
שזכיתי כל העי שה ילה אמת ינותק ל! •כי ידן* כנ״יא ״הא דתנן מלי מריס שמיס
*כל פיי׳תק כעילה הזה!היךן יךהלע!לה הכה ככיד "כ!מהמייילית חסדיה יכו •
י י ש~ע יהנ• יי־ןז ילא א• זי ״םה שתזייי ,׳תייט כל היע׳ שיסה אחת יתירה על זכמאא
ירשתי ,ל׳ יכי הנה אה כן לפי מי־הה אלה לא •קנה אדה שליייתז'*יי הממל געש״ע
»י5י מחת שתייק י והיי נש־ש יל גיישיתמ מיא דעת הימינה הנזכי ואמ שהיה*י(
נ מ י ״ א י אכללאנ־יהו-עיקש־סתפקיטיטכךךס״אעלמימניגאגן תגרמןאש
יךס מסה איית ק ה״סתכ׳ ת י ת המה אי״ניתז י שלה היה כתייה יכמסתיאין •iftx
כ; ימשכ הינ שלא שאל ייני ל• חס אאר מפרסי ״עשי י כיי ליעתמשק! כמסת!של־מויס
נעג׳יתהאלה־ס י ולכן נוי הין שאין הנידל שיה ככל ה״טתכ׳ •שנהס מנית ״״נ«ת
0מת; שנק שיןלנעדמטתאתימת מיתי ולא מתה היערה לגלית׳ ה נדי שלאיייפ
כל
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כלכל א־סאאדאייעששכק מי׳כהייעוכיאמלשאייכלממלאייכלמ־מךעזל״-דין
אמו• הלסמייעשה כלה מסכק יי ?•ה אשי שכיה ידיכה ׳ידה איייס מי  pל-גיה קלה
כמסהאמייהשאיןאמה היעחמ ,שכקשליסמהנה כיאי היכ יד׳סמ• הזה שאין כל
המגייגשיייגנעגק השכי כ• יש הכיל נייל לאיימ ק האאימ יכל שק שיהיה מהיסמ
הינימעלמניהאאמ ינמלמודמייהמהיכמלהמעש•
1זלנ(  nnלני שגאמיגמזגמהסכקהזה ששמייגימכשכייכשלי״ימאס כענק
המלה ממגיה אשת לילה אהי ככ׳ מעלמה'שגילמה אכלי ״כיאה כלייי
ימיה  pיכ ליעש י יכן כייס מכק היכה נהה אי ירעש כהס יככלל שימלל^
הייייגימכה׳ כמימהעגודל!?לימד יככ• איכימו האמנה כעגק ה כי •ש כ נידנייכ •
האהיאלילשגכשומגישהמומעינש״עילההכאילהימלהשכימהיזהקיא מ״ העילס
מאימלק לעילההזה יל שהנכש לא מדיינככשעה אכל שידה ילזיה כעילה הנשיומייהיה
לה מלק גמענ׳ג התמני א׳ ז ה מלי ,שידה זהיייגה הזאמאק סכק שישכיק מליי עשי־מ
מניהאממכסיייכהיץכיכייהימכסשלוה כלכי ׳לקיי׳אמהגמינה שאל יכי חנמיא
כן מיז•׳ מה אני לאי העה כי ידא מיל ך יעטמי-ימ׳ ינה ל״יי שעה הי  Tלייז מ׳ יה י יייך•׳
ומזמאולילאהיהלסיימדדקלהיימהיעלסהכא וכשידה׳ כיי ה נא ייעשה ליין לא
שיסלק יכי יוה• כן קיסמא אה ״שה יכי מכגיא גן יגידק מטה ייה וגה לא שישאל על
עיש• מעשי כדעמה׳־ן אגל הימה שאלמ! אס ככל ימסמ׳שעשל נל ייי׳ גא ייעשה
לעש׳מ׳נשלייימיכידיהשנלימכשיייכה׳קייכל׳שישממיכ׳יכי״דיני העילהכזס
לגיס אלא לשמה מאלכה כ׳ על זה אמו כליס כא יעשה ליין לכי שכיייעשכ אהמ מה״נ׳ מ
כאימי שליידמ מכה לזה ילכ׳ שכל איש ״כג• •שימל א• מ־כשי שלא יע שה מלה ק יייטמ
ככל־יד׳לקאמתכלישיאלישלהסמלקליעילהלכא יללש״דה גמיל ימינה של ג־דגש
ויהיה לי מלק יה געיעהגכש״ ׳י׳ ממלכמיגל גס ק הי היגייס גי( יג• •ואגן לי •;•עיר
שש•(׳ מאי שיעמא קא ככי מי א• ישיס מ׳ יה מכה לי ייי א ס היל כ׳ כי יסיזד ע׳ נ ש היע׳ לש
הכאלפישצאיךסאמהמןייגלמייהשלאהיהל׳ לגכ׳מ על יה כ• הגה לענק ההגלה
ידזעינשק קכלמשכי מה ככי שני ייכידס שאמי הייכה !ייזיליייעיש יכלכ־ שמד[ לכו
כי נהי מ׳ לימי המויה כסנה ימיה נא• זה מלק ממנה •ילש מההכסד מקנה הה שייימ־
ועל זה נש ק אייו כל הששה מגיה אמממט־כק לי י זכייש! כגייה שההשכה ההיא היא
ח״ העילס הכא שכעזמ׳ מלה אמיגא• ז׳ שמידה לשה ״לה -שמק לי •הלשכה היא שכי
יזהג־עילסהגא• ׳נעולשהזההאימקימ״שגימ״ג׳מלאמיאקלכישלא ידה ככלל
טנעחישעיסמיזגה • ואיגסיישלאיעשהשס מגיה לה קגל ההשגה הייזנמגילא
כגש־דמ זלכיששנימלמיסשאימההמסמהישיייממכנייאג׳אס עידליממסד• •דו
•דיזדימכקנקשניידניהשכיכעילסהזה ינעהצאשל׳ שניהס ניייגה אהמ אגל
שידההשכיהנזפנימעקכמממיהנכש״היאלייקהיךס הקשיגגייאא-ןאיו׳שכל
העי שה מניה א־ומ א* וי שמדה מכה לשמי שילמנ׳ מככ ידני השכי שדא ההשגה כע לס
מ א ׳אייכייגיידםיגמלמהאין כעילס היה והיגה למשיכה שזה יכן ככל העי שי י ל ה
* r r F t r bל וכמתו! רל שמא  vמימה זכאי ומסכה  rvכעשת• ע׳ד ממל יז־ימ או
י 1א n r i rj

נחלת אמת  p f lעיל׳ש»

יוכה לזימה הוממנימילשאי־הט׳טמהגשמאמכההיא ילקיקייישק מי שזכימא ייייק
עלעינימיחמהכמישק-סהתיהכלה ׳לקאכהלכלידניהשכיזהשינימ אממ
אה לא יעשה ייגזה איזמ״גייה לה •זכה לכל מיני ה » י האלה ־ עיי ממנא כפיק חלק
שאל? טשליןשייט •יתנ; כפסיק לכן הימנה שא׳לגסשהזפעיה פיה לכלי ייק• ויין
ר•  cליךש ליי• ששיי אפילי אימאיזמ״( המייה י איזי ליה יכי •מכן לאטמא ליה למי׳רו
יא״ימעל־היהכיאלאלמישלאק״חאיטלימקאמיקהיעיה׳ הנה יישליןשא*
שה״נימכלה כ שלי״׳ מה יד! טיט מלקנק השלימ׳מילהנגל מיימשממילז האי( זהש״ל
*ד׳ א גהינה היידכ פיה ליי ששיי אפילי הק אאי יי( המי יה י ייכ׳יאנן השיני שיי( ״זמ
כעיני ״היישאשטאטיש אכלשכקאהמסהאהמימקאיזי״ןהמייה׳ •מל לאין
ק השאיל שטאהיימהנפש״היילן״טאי שכל המאמייההאלהאק עגינה להניי נאי
זה איק •טעהאיהל״עלה עליני ג־דנניג הנפש״ כעילה הנפשימ אלא לענק לסיי;
ה־עינשיקנ•; מלקייייס לעה שהיא שני מה ־ איינה הנהיגה השטמהיאנמושפמ הגי
כהיאיייטייטזהאיאיפשישיידה ט אס כיני׳ היג״־ה ׳ה״טמיכ״ה שיהץ> האין
כעטיה ׳כמליייהמייהימיהףשלייאמ״שכיז הנהאשקישפקאיז׳ מניה לשקנה
המיה א״הלעהייגשיט״נימינימייעיההיכה כיי שיגיע האיש שמה ל״יינהעלייגה
כ׳כ״ שכעילשהזהעלהלאסלכ״וייההאיסיימוך אגללאיקגה״עלהיכטיו״לכיין
ראה כפעיל• •נ יכי־גייזי׳מא שי •עשה ככה נעה עס היית שיקנה האיהמ״ס יה שז״מ
ניניה ייימלא מגלי ״ייגתי״עלמ׳ כאימה האיים כ׳ אה כל״יי מ1יה היכה ייי**!
״גי מ יכי מ ליה כק כא״מיכימנניה ק עיןשיא כיה שאייי יגה לקי הליכימאמ ׳hc
לכיכך היגה להה ־ג יל ׳״גימל• ידה היכ׳מלי*״ה אה כממאליההייכיהיאייגע׳ יג״ן
שקנלל־ו״הלנפש״לככלאמ־״הה׳ ואהלפ׳ *יילייהמייהיה״טמיתהן שנא
וש^יימ׳ '•קילכילכי־ שקיה לאילה ״מעגה״אכל שלאיכללאטללהעמיממ״׳ •
יכל ^ ; ל ״ י ז נ ז ״ י ^ מ י ולייכאל־זכס־סיילייי״נימיכימזנימזו ימ״ישיה
לפט׳לאטלכי• ש״עיכאלאיטילא• זה׳ ׳•עיאיעלליזקליעיכאנל״ישיידעיס
זיאנלימיה ׳לאיי״מ גליהיףעג״ליגטיהישאילשיטמלנ״^אמיולק ידאענק
ה-סמ ׳לקאיילשלהיניסיפק אהל״״ממייל לילה נימט; לן * י היגה
שהיא סכל עלזכיק שמי יעימ שה׳ ליגיט היךן
והכלי רעילי פני זח השיק
זלייגכנישהאכסכישא־ךאיילכלכךשי^ <wt
כיכי אאי כ׳ אה כתי ׳כיט יאק ל׳ כ י ן להגהגה אאימימאמ״מכפ׳ הסכיא השנל־ל
טאהכפיההגללההמ1י״יה״הטגמהכן ששניהיכייסיאיישימיזטא השכל ׳הימלט
שיכל מלייימייל יעה דייך איץ ׳הכיא יסייהישגה סייג לייעמי ״״איר לללהזיןן
ו י י א ״ י יל; ׳מנן גי זלא• יגש ק לגיא סיעלייעמיג ״״איי• אישה מליידי שהי לי
ליכך״זנןקזכא״ יכטף יכי׳ הניא י א י י יכי שיפי; כייך הכיעה יכה ט; Tt
הייעימכ׳ עה ט ׳ מ שיפה מלייי מ! יה עש י י ן איק כיכיי יגהנה ייד האיהקנייה יאק
נהה כיא׳ ללייי למי יה יללי״• היקי איץ ילק יא״ שיעשה האי יעיקי יהיטי שנימק
עליה שכי י »לא ״הדין ידק שאק כ׳מגק זכי עלה י זנדקי אס כן כפי זאמ הגאימ
זני׳

פי
נחלת אבות פרק שגי
דכי י רנינ! היךישודעמז • ואיכה ח א :שכלליזיזנק מה היה נמה  rearsכאיש לקק
שלימית! אס כימית עשה וחש נמלידר!קכיכה •

־ •״£
ליד עניה נזלת מאי!
י
,א .הסיע*
כאאי־תיטאלילניימ
^ ' ^ w
כיאה! למהי לשיי׳ע•ינייד׳ ׳״״•ליטי׳
* ׳ "  * g־׳״*

פרק

שלישי

.
ו ׳ י
עקר יא נ ן כ ה ל ל א ל א י כ ר ד כ ת כ ל
כ ש ל ש ה ד ב ר י ם ואין א ת ד ־ ז
 rי
באליקעבירהדעכאיןנאתהולאןאתה
ה ו ל ך ולפני מי א ת ה ע ת י ד ל י ת ן דין ו ה ש נ ו ן
מאין ב א ת ה מ ט פ ה ס ר ו ח ה ו ל א ן א ו ו ה ה ו ל ך
ל ב ק י ס ש ד ר כ ה ו ת ו ל ע ה י ל פ נ ׳ כ• א ת ד ־ ז
ה
ע ת ד ל י ת ן דין ו ח ש ב ו ן ל פ נ י כ ל ך כ ל כ ׳
ה ב ל כ י ס ה ק ד י ש ברוך ה י א !

יאי־לשאילנ יישנה לואמ שאלימ ייכ׳אי׳י/לסכק.׳
למה הינאי יי׳סייעקכיא ק מיללחל ייכיי! ככיק הנ ה! ה
משאיייו חראשינח
אאייוכייןמלידלידלןיייונןנן ׳כאי ייכיי י!כני וגכהיו־ע
יןרסאל־הס שטסיכימטידא ידה כמי שמעיה ׳אכשלק יהיה יאי• שילה יכי״נ׳ ידליח
כפייןהיאשין סיי׳ןחליהס ׳למהאאייערלהפע״־״ידטמא ומי המייל ליי שלא
מק קשיי יסמן למשנממכפיתי״י כיכו״ס הניי*ס •ידה וה הספק עמס מאי
נאימייהסמכלכשלשהיכייסיאין אמהכאלמ־יכנירה ול״ה
!זשאייד .חשטיו
לא הקסיד לכקש רכייס אשי לעיש •לח לכקש ה״סיל כי מה על
הדאיךנ לשנייה נלני ילנללשליה׳מה׳אכיןנקלאכלעי-ר ויעסידיילשינשיןהמיש
לזכןנכש יאש׳נה הנללאיסעקאלי׳אסלאיניףלזלליןשס ׳כייא״ר ה״שיי שוי
יייעיעשהמיני ולאקשככיכייעקכיאשלאיכיטאהיאקמילהכאלמ״ ככייה
כאימי׳ יע״אק כאיל ׳לא[ אמה לילן יזה שהאיס השלה
 nHnnlהש^ישייו
כני וכיח תכיד המרימשיא׳׳ שלא ׳*ס הכשמ׳ כיל שליח ק
י י מ ט אז לא •פעל פשלימ המעלל ׳גידל הנפש • אכל •עשה כל היכייס כאלי אמי כן
•יומט הנפש יא׳ י ש־לשיס לכסילל ני^ pליו־ס הננח״ס ׳שלי״! מה לח כ״ימ י לא נעטנ•
מזףהעץו יללי אייח אנשיה שלזה טזני ננ• יךא ניילינימ הנטנל כידטילהגפש •
נאימיש שמעי כיל יראי ולטי אזטך!שטי ע ״ ן יטמאטן שטא עגה לנפש  rxtעיזה
ינ״יגאטה והס הכמ׳מדיוומי״ס זממ׳ו ע ״ כ שליה חס מלדס •לק קשה על עלטא
* 1כ ל! ו! ל״ה

נו^ת אמת פיק עוני
למה צזה שיגק הא-ס כמימי יהמרזליס ט אייכה טכיז הילזלוממ הפתייממ ימו עגמ
ליכייסינימעיהויזזכ שהיא שטני אליהס שהיי אמכ לא היה פישר נפשי יק  p rא*(
כהענימאלה עגתש א-יראדס^וראשהקנריהיסושגעחגז׳ כניןינאיימלמחן
כגל!לאיעייד אןעלוהכיןימעיטןואימימג״אנמשפש עהן׳ ט נאומיו איש
;•לייאשההיא ענהו האנא־נה השיפה שחתה וכאומרו כנין •נא ויהל היא מה c4v
ולק ממה ה׳לןכלי״ישנמעשק • pirעמק ממץמזוילן אל היןס רמה <מ!לעה אשי
נסעיאטממ זהרכריס האלה עשה התגגלימיסנהלתשאמתואין עשאס עקטא סנה
לסוימןהעגייה•
ט״ההשגגהלהייזיקהאיסקהגאיהנשיסמגלטאמזימוסן
דשאייה ת־נתךת
ס״ההכמן שכלכטארס נאיס משכה סיומה נה כן'למה ft
•מגאה אמי ההס עלהא־ויישכהטט לעניי ימר שאמימעלהכמכמה עגויה וי&שי
גל כני גילו• עההממשאגאמרלכלסומיךהאת־להסגסכיאסכא להרייקי תהעטיה
•הגאיה היה ט לי כשמטר לאן היא הילך כ׳ עס וכיין מס היאמ ייסית תמני הגאווי)
והעטיימכלה ׳כ״א״י הכ״שן ואיכה העלה ימה אכק cומהי תהיה ימה אתימ׳ י
טליה הזהייעקטאנשישההינייס האלה נהממדנשלש״
n-ccm rh»m
ייהסטנהממהאיס עומת• לימן יק ׳השטןלפניהקלה לא •to
ליט עטיה לא גמשא הגאיה ״לאנמשאהמאיה׳ שאר העגייי כ׳ הי!כי אמהמשטן יטיל
ו־זיי לגלי למה -ני ויטי ההעגייממיא׳ יה מק ז ט ה וירא האלהיסיגא אמ כלס י
ייפנ׳ יה י גמללמ הפpהש;• כאי מיי הסתכל כשלשה רכייסואין אמה כא למי ענייה
לא ויר יאין למ ילק •לן אגל גסמפק גאיייו רעמה לייגלהמיין ׳עין יזאה'אתן שייהמ
וכל יעשיך גשפי גכתגיה ששלשמה גכלליהטנגיןההשטן י וליה אה ק עי^יא הפליג
כיכייה א־יי־ס כל שה; שכישכמכלה גו לימ איכעה כן עזא• אימי כל הנימן י יגייס ער
ע מ י  :י נ אמי יישא ״מק גא ילייד טמאה הי״ןה שאין העין יכילה ליאימ ילאן הילן
לייןה משן ׳מפלה ׳״ה עמת לטימיעפי ימה <תלעה זמ• היא טיט ״לן ״לני היילטה
הקצה הנה מ ש ק כן ש א• עשה ההשמכלימ כי ינייס י עקניא נגיינ׳ נא שכל הנ we
נכללה כענק הה שני ן שט א אמי •
טיכהדכי״עיןניאק״הללאלטאיןסימדיזהלזהטאסט*
דשזן־יה ולששית
הולןלי״ןהעפרי״ה^עלעהאיןינ״ישטאימן טן ןאשגק
לפט ״לן ״לט הילטס י והנה  A Tשאי; שס ייןס ״ שפש יכ״ו שהנמית היגי ט ע
לכ־.למ כמויי׳ כל א שי מינה יין ל־עז מכטזן יעשה כ־ אין ייעשה ית*.׳ ן ויעמיאטמ
נשיילאשיאמהטלן שיה זאיייכהימיהעהכיאייהישגה •
הטללמ כפי הגהזה היה לכקש ייטס ואיפגיהלהיתיקאמהאיסייזשיא ט
ו־.נוגח
כל־ימההיהמ־ככ טככעל כיאייהגינייסשזכישייעיןהט״ק שהשכל
•טדיהיעלהעגיד עלניילימסייאשיהמהטלליההזטןיהקשיסיעשהילא מעשה סיי
»דע יעשה ס׳כ לק כיי שאי פיין ה״סכמ* הזאמכלס טככיס על הקיטכיסההס י
•נפיק השני תקיטידרשג׳ נעשה *׳נילתההסהינט < nor %tהאיש לקגק שליתיזז
האש

פז
נחלת אמת פרק שלישי
3אס לא הי9יה ללכד אי אס ינשק׳ לכיף עמה דלי מלהמפלספימ יהאיךי־ה ינאי ע4ו
שני דשזמ כיי סי כרמי ישמע מא זר• הקדה׳ טס על כל אמי יילס י לפיק הנ היל י מ
•וסיר המשנה לכאי עט( סיי מיע שהיא המלק לאמי יקל•( השלייימיעל יל •טל ל פ p
ללי למה שאלאי יהנה עשה הממל־ט מדעמ עקכיא ל[ יהלליזל סליל מלטי המ״ש•
עסשילעיהיאכשלק זמראיד־י עליכיסכמ עי״ימ לא ננעלה עייל על אדס ״־שט!
מ מ ה יניראמ משא כעקכיא ק מהללאל ולפי שהיה שלימ׳מי נטל טיאמ אשא לק
הימה אזהימ! ׳עגול לממיי־טס  iה־נייק ק לעלייה ׳מפני י ה טליי לזאיי^ו לפיק
הזה עסהיימימהמטדההקד״דסלכישהייממ־משיס לאימי• הדיישהיטאס כזה הפיק
שהיאההמימקק לענייה ׳שיימיע ילקאי׳־הסמכל לשישהדני־ס •אין אמהכא
ליטעל־ילל• היה ההשמכלימל׳הכלי כדילדכטעלגי׳ 'לנעל הדיינימהיעימ
ה״טאימהאיסלהשיא ׳כקכמעלמההשמגלימהזלטטמישיימ האלמש־יזשיכ
האישלשפל״ג ע י ט ייד־יגמ׳ ׳גייעליג •חממי־גליך׳ ש ליין טא ׳ליל אייי דע מאין
נאמה משפה סיימה שטא לעי המתלמ׳ לעגי ילק אמה טלן ליקיה עפי ימה
ימי לעל שליאלאינמ לעמה־ <ישס אסק ליל העלי ׳לעמיילפ׳ שההיה נ׳קאקלי
יינ־אימ שלש ׳מידי הא־שממ-ין יטלןהא־ש מלטמ שלמי ט״ש-לל לזל שפל״נ
יודיגמ האדש יפידילמן מלי מגד •ל מעלמ לקנה שייק יק ׳xr׳; לפט״ ״לל ייעשה
יעגינ־׳ אשי עשה •מלל מאהי־־־• ימיי פי׳ •מכל ״יזשכימ־״דידיני ש ,ל על לכי •יי*
•אין אכלא ׳מגיש מהמפיסליממשייגיממ ׳פידמיממ לפט הלליד העלק שאי( שס
ס׳״רילאניעוןילאאשיק ללל ימה ליגה הקדיש כיזןטא לשה״לן ״לכיל״לטללפ•
שלגייישלשייידיסלס ״לטלא-ייל״גהיניההימלי״שפיעיס להס״יללי ה״לטההס
השכליס לגלדליס לייניעיס אמלנדייש לשידמ״ס •לקד! ש ט י ן ל׳א שהיא מ מ ל מ י מ
•משפיע על לשכליס הגל-ליס טא ״לן מלט ה״לט ׳אין לא"לגש לאדס יממיי״יא למינ
דק ימשני( לפני אשי מס־סיד שייה כל ע ט מ ז •מסייג•׳ ״טדמ־ימ עכיי׳יד׳ •ידן
הפק שמיני יקדיש נמאיד״ז כק גס ק הטנל לזהיג כאומר׳ דע הה ל״עלה ״ ״ ן פין
יזאל •אמ[ שימעמ יכי דל שיע״׳ גשפל ידממו שטא גמגלמ השכלימ יג״ידגה
העלי׳גה מלקכל שטא מכלמלייעלל ״השל-יימ •לשני הקסימ לאלי א״ד ״ל ליעלה
יומן יידמה המיעל א שי ממגשנידמה לעל־׳נל לטא הממי כעלמ תגלמאשד גקנה
העלקעלשכל״ליימאכ-ידגה יעלי׳נל לליא אש־ נקנה ה״ננד לשפל׳־ל עק י׳מה
•איי; שימעמיכי הגה כאימח דע הה ל״עלה מיין טא היך״ה ייכממההה שאימי
עקנימ ק מלללאל ״יממהימ ימעלמלשימישפלימלא־ס יעליל מיש מ ׳ שכאימל מעלה
עסכלי׳היזימהיששסעקי׳אהיאיקשיהעמ׳ט כמי׳ס השכליס עד ט יס ״ ישפל
•יאה •אמנה ק שא• כמשכמ ללי זכר אמעה מימש נ ט למדל ׳להרעת לטמ נ ט
אדס • הא האק נא מל תל סריזה זליטף נ־איר על זה כאימימ שא״,העק •כילה לימימ־
•היא כ מ ט עקטאמאקכאימ הספה סיזתהיימיזלשככמ זיע לאדס יהאשהאי לדש
•סמל שהיא יס ישעסיז ת ימהל י»הי השני י יהשנ׳ ׳לק אמה טלן למק! משן •אפ*ז
מיאמימ לין.יי והג שהיא עמה להמע עפו מלה »י0לעה * * נ ניןהאיס י!לא3ס
גילנו?

נחלת אבות  p aעולישי
ניילזה ונמש יילשיז יידלח ייזה <מ!לעה י אכל שיזו אלה יל מקום ימן יאפלהיייין
ימזלעלנללסעקליאקמלללאלנאימיזילאןאמהלזלך ליקיסעכי יתהזמילעה׳ נ׳
כמא־יהזהישסעטןהמין׳סכא׳מי״לאןאילההילו למקיסיישסמה יעשה יזמנו ו^א
יייה ׳־גילעה י הגה יזל ככלל דגר• עקכיא גן יהללאל יני• ק עזא׳ נ• הרגיעי הוא שדתו
יילךילכילילכיהלקכיכילר׳ערליא ולנה נולי•« כיסכיל ללל אחי והיואיוי״ש
איזייש ינישמעיןמימרמייןיסעניכמכא ייייק׳סס׳מאלזל׳לן לשמא אחייס׳ גא
וזל־חה סיימה 1לילך לייךס עכר דייה ימ!ל גה שנאמר אף כ׳ אנישימה <כן איסמילעיו
יל״^עזיכךעקכ *•״־אנו! דייה נהיה  itנניס •כןחדםמזלגהכמימ! רשמעןנן
אל  tי אי י י נאה איה זה •משנח אלא שי׳ניא ממעח דלי שאין העין •לולה לראיין! י׳ש)
לייה היני חייה לי־לךשננה פל,ויין נאיהוהעלת נהישלנויסיךנמ!לונןא־ה!ה
שייטאייעיידלרימיגהכךימנאהלפניהמק• אההיהמ׳ניאכשמיס ואסיסיייןוש״ן
טיל על ידז־ג כיל יגיה הנה נן עזה• ניאי *סיי האדס מגינה וניזאס נענע! ייני
שיעי( כ׳ שיוי ^ ,א מ ׳ לגי נהידזלמ! לכד נמה שעני שכאמייךס השגיכיג וי״ןש
דש׳יאה שה׳מ לקי• אלה שגס לעילת ידלך לשיא אהייה כשייימ והיה אש  pנחיא
יישייח לקי• וני׳!!•לי •ש׳ייז-ל לתה ׳״ס• ה־ית! ליזה סיימה דייכמ יליייי אלהעיסש
•ללפהילל־ימעפיריהימילעה וי הליעשימישכ• גהלמ״ו ינייד שהרמ1ניטזינדו
הההס־ ה-פששהההכנ־הימישייעיןא־ששלאלנדהכניהשההינייס יימלייסגויון
ידדייניס ״דנהמייד״סאכלככל •יש ממת ידני•! הכנימ״שנ״שליסלנהי טרשיקיילא
•׳כללדגל״היכיחלהיטאימיתואהקנל׳ ייעיפשנמיגג יגאלה הגה המכמיסל״לי!
כל״•! *-שכלימ יייגמהאיש מכלל דכי• עקניא לן יידילאלדכייהס שהיא ליין לגלימ
שכלימ י י י ג מ המיס ״ י י י י ייעלמ'יייגמהקכה שימי לפט• חשגיג׳ ועהההשמגלייג
לול לח •לח ליי• עטיה כ• •עההימ שיאי• ככיעלהייגלה ׳!!דלהגפש שלא׳שיה החים
ע י נ ״ י ח ^ ג י י מ ׳ לי• שלח ־מישליהמע*סהגר!ליה היך״ים׳ הנה להמגיזקיק
הענייה י י מ !׳נשיך ללסמגלייל הזהטנע״נ• »לימייייגמ! ילגלג נכש׳ ׳נחשנו
ייכלמלקכל י״גי חלי ימשיא ולנ? ח י עלי! לשליש חשכ ללמנגל ייכשל!( האשא
טד-י׳ הןנעיןחללמייייז׳מייןינמיכליייו״האיעשהישאייהעיסלכתג׳ •אפמ
מ י המגחי שלשעכל ה׳ידלאינה גייקמ לכי שנכש המיה י׳שלמכ׳ ׳היא אשי מטעה!
וחל יל ריד שמיחס ליז שיה גפעי^ימהיגינימ׳ וגס *היה ״ץ הליכי• ייי שהא״זי
הי״שהמ מ ל לכיעילימהיניגימילעגייימאק הכק שלמעיי״מש הזא מכה הנפש
ילל; גהס־גכלהאילכיכי• עקטאיכגעחוייזוימלשי מא״מי״לאימפמללאשיאגיינ׳
הי־שחיסו׳ידחהטנההיאזנהנייאייהיה׳ ולינה שגימלישיייז השלש עקניאנן
יזהללחל  cxשל של ויטס אשי נהה ״זני הארס שנש! < שטח היא*ןכע!לההזהי יעלי
איי דיג ״אין למילה יישפה שרימה יל אמה כן איה יעלן •לכן ייאק כאמללעילהידה
יזשי ל• אילל ת כגיף •נפש שטא יאימל שפה סיימה •יה יירה שהמ״ס הגשיי״ההאלה
הס יייהייס כפטיש י׳כטס לקלי לל עפ׳ ש ילל הפס־ לפי הלנמ ׳סיס שהיא המעז
הסתתה •הזין הג היא עילס הגשידמ יעלי׳ איי ילאן אמה הילך למיןה עגייימ
,

,
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גחלת אבות פיק ?לישי
ייז׳לעה וינה כאייימ לא[ אמה הילך בעי הנפשילמיןס ימה יתילעה גמדי הנוף ייייע
0מון .לא •תיש כלל כיןניכיבנטק כישע ימה מגסה עליהש׳ אנלהנפשהיא אשרתקכל
השכי ׳העזנש כעילה הנשמימ י ׳הי מן הג היא ט ק תחיית המתיש!•!ש היק!עלמ אמי
ולפנייואתה עתייליק יק ימשני[ לפני מלך מלכי ה״לטס הקלה כ• ק אהיהנכיא
זנשגנ״נגאיתכמשטטא הנה אשק כלל כייאמי הזה שלשה הזהטסאשי כהסיקכל
האיש שכי ממגש העילה הזה הגשת יעילש הנשמימ ידי אתי המ׳מ ישלש תת״ת
הידגיסיייה היין׳ זהטנההשלישימשכמןהשלסהיה יהיאימי אממימכיכימ כעת
הא שזעכמממ כלש מכללי כשלשה שיגיש תממ־הש יעדיה• כל ידג• הפשעישיאישיהסיהש
אשי זכ׳מ אזל הקנאה ׳התאיה ׳הככיד אשסיגהכטד שימגאה איה כמעלמ׳ ׳כגילה
יתד מיא׳ ׳׳מיץ ימק .תטי׳ כגאה תאי( ייי־ך י ע יעל יה אייי שישתכל יאק כא שהיא
יושעה שחמה ׳כהסמכל׳ כמילימי יהידזלתז אק יאי' שיתגאה ט אעכ• ששתי כני איש
שאימי יןיגי גההמה !כלסלמ משפי סתמה הנה נהממה שיה ׳״מ־י־ה כמיליימה אק
יאי׳ שימגא< זה על זה כמי שהממ״יסיהככשיסיהעזיסישתיהכעלימ״סלת ׳שמיי׳ ילא
•מנאי זה עלזה להמממילטמהאתמ׳ ׳אעפ• ש״דהכאדס יהימו שאתייעלהעל
"לגי למה ־מנאה מכני יה י יכמ׳ שאימי כמשלי התכייה •/יה אני י־ ש גכי שני פטיש
כ י ג ג י השקאיו ־מנאה׳ הגה אה כן אעפ׳ ש י י ל׳ ימת ן י יעלה עלזילמ׳ נמשי
•שמכל גכחיתית •היה נגיה לע-נמ גיאש 'לא תגאה <כמד שיג המאיה ׳התעניטש
הנש דיש תאכל'תשמה ׳המשגל יטידהש סה שיסתכל למן טא הילך לייךס עפי ויה
•תלבה׳ יכ־יאתרהללמיכהכשיייכהימה ואהמעניגימגניאיה אגל שיה י שת מ
יזה משין׳ ׳מה ימן כמענ׳נמ יכעד הקנא< :טא ט נ העי  x׳המי״; !חיית היןניניס
שיתגהלהאדהעל־הס לחסין'לכניסט״ןושלא כדק איי ׳לפני יד אמהעמי־ לימן יק
וחשטןילשלמהיתעיללחסיןילכניסכגול׳יעישק ״דגמה לי; שידא עתיד לתת י י נ י
חשט; לפט יכין העילמ־ס ילכיןי השטני יייה מטה לאחי׳נה יפיאיי שליה שיא
כמ׳י ל־לתתן יט י ידע ט על אלה •כיאן המלטה לישיש הנך תאה שכקכיא ק
יזהללאלכללג״אמי-יאלהג הטניס הטלל סלנלייטהעג־יית ילק זכי ג היה יפני
קהמ־זט הזה אש־ זכיתי ולח נסתפק עסוליק המשכי; יאקסידיה י י ה שא -שהאיש
ידלו לייןש עפי ימהיתילגה ל,נק המשנין לכי שהייה ׳התלעה י י ז ל כנין עש
•תכלהו יאינה המשני[ שמתה הנפשיתת חית׳ לפני יןנהנה שככיהקנלה יהיתית
כייס התז־ה שניהס מ י ק ל־קא־ל הזק !שלשת הדלדיס החלה ש׳כיעקנ*׳ כן
ייזללאל שיזה כתיית האלטת ט היא הזטיה על הי׳חקמהפג־חמ כלס אס על נאה
עאיןיייך רע אפי כמק הילך שט א נד׳ל המעלה איי־ לכלת׳ תה לככ׳ ייאממ • עש
כאק הגי שהיא כשפל ההדרגה הכל העש טה ונר לח מלק יאמס •דעתס אמ נכש הנד
טגי״ההימ־גאיץיטיס ואיגסגענקהתאייתתגניפימייהכגויסעלזהמיסיט
כי״אכלימיהערייילועלכלסאמייך׳שיסמהמטקד׳שאג׳״ אלהתש ואהגטגחי־ת
היי״טת נאה יכית לא תנטכ ילא תזי׳ד לא תעזי ,את רעך ילא יעז יל אל מיני מיש
את אתת יזיל זש כ ה דתגתי ענת השלש כיןטא כד שלא תא אלש צת״ עגיית <?1ר
,
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•יזיע • ינמייש פרשמ ז ־ככ מגן עיןטא נו מהללאל הסמכל וכי י י' אנא נ י נמא ג »
וני פכי ייני ־לישי! יסכג־ן נשה ינ׳ ל״שלשמ[ מש ינ• עיןנא מימן י מ ה אאמ ווכוו
אמ ט י ן נאין טיאן נאין יו לימה שימשה טיןייימהימילעה נ׳ואןוהתלןמלט
וטזלכיסהיךישנייןטאשעממ־לימןלפנמ יין ימשני( נימי נמיחמין נימי עליימין
ע י אשי ל" יכי* <ט י י מ י יאיז׳ נילי׳ שלמה נסכי  '!enמיון של שיג אלה לעושן
6ה־ג כאו״יימימא־שמהייכמלאכמולפגימלטסמינכ טמשכללה׳ס ׳שממסק
וגי״יתלידלאולמעעמ׳מח אלמיגיגלטעשיי יגימי• התוגיף עינין יגימיי נימה
ידגהיל לגגימהמיי״ג !יןיכמ ה״לטש • ואיייאס יא־יג איש ״היי ניילאגמ! ויהמאו
שכעט י יה לפני ילטש מ ע ׳•ש ס ״ג״מ! לישומ המיי !לעטי הי׳לכ• גאימנימיהש
•ה־ינין ״לפני השה שתלי טענ״! ג׳ ייעימדהיא לגאליטייייה ויה! גל מיגכ לג9
יושכיש כל!מי שמכלימו •לילמשך !אכלה כינן דיךלרויף אהי השריה יהילן איור
עגיימ היילכיה שיי״מ נאכס מחה א־זר יה מ ר ״למעניניס הנוכ״ש!עליההא״יט
ילשכללתילאמיישל שהיא למיהרעכשמשכ להאכילו !לממלגין היייון הנו״ןל׳ ק
חג־; המ אשי לפנ־ך שהיא לי״ןלעמיי נ• לפניך היא ימי ליל שיהיה נטף יידו יייה
ומיל-ה אייא״יאשילפי-יךעלהגפשש־כיןהט־יך יההנייז• לשלימימה ילנןאגכי
שלג•;• מהשמעניגיה שיניה!יימי׳מנ״ישמ משיה הכין נליעו כיכיגל נפש שנלמ
יומה שהנכשמ״שליעלטי״י !מילהנהמ ענייך נהייזי׳מהמא״מ יא׳׳ שלא מינה
ריש -״•ה כ׳ מיי־ה!ימוילטמה ניא האיל לשישיכמ המא״מ • !היא אימי! אל ממ*
ל טע-י-לי״ניי-י שנניייישעי״מאשנאלה״ישלשינישיל! •ניהיעאתייוהנוהעל
 a 1למיי-ל ל״״׳ נימ טימי׳ אל מיגע ללעשמ• כל! שלא יהיה ננהל להין לפי שטה •איל
יילטנליהתכ״לטלאנל הי״מה שהייה ״מטש וליא אוי׳י! ימינמן מיליל מתיל
ינממךיימטימך נהכמ •גיעמך אאי• העישיכל שק שלא •חין״ס המעין עיניך 0
ומטי ט עשה •יעשה ל׳ לגפיהיא״יכגשי •עוףהשי״ה לייי׳ז שכע1גש ־,אלה׳ הש״ייט
•אכי לעי שי ההיא געטן י ע הי• של״ה עה גפסיןס האלה הזהיי •א־ על שלשה היגיל
שזכי עיןכ׳א כן ״לללתל ל-יאיייו ״מטיוהמעניגיה!העי שי ולימח עס ניאיי מרו
ה שתלימ א  xהעיי׳מ׳ עלילה כלש י
 u nליג״;ג״שי.הל׳תמשטמיי

לילי ל״ה איי כ שלי״ה של

רני דנני>י :הגן הנהגים

T

איכרהדכתפללגשייוכח

ילטמילאמ״ינש!י״הץ״לו
ייהה־ה ש־׳״י ל״ ״מפלל כשליה ל •ה
של כדבורת שאייכיןא
^,י^ו,^..י^  .לא,ו ל
בוראה איש את רעהו ח״ם
ללמללל ט תל על שלי״ה לא על ״׳יאה
ך..,(,
יטהראי•לי״י שתל״לת של ״הש!״לסי
״ל
* שתילי!• יילהללנ״׳יאל שלילטמ
גיול״לא ״ויאה ״עשוה ניע גש ק מה עגק שיי״ה של ״לטמ להסמגלימ עקניאק
»הל.להל והגישה לע• י מ י ג י » ו  pr^n״הללהלאמי שההסמגלומנמייהא*
ונו
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ז ר

י ח
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נחזית אבות פרק עלישי

ס c

»לו •ימעהאיס ממנויא על •לא לילי עבייה אמי י מכניה  pcהכהגיה fc־[ להסמגלימ,
ליל ״שכיה נ' יי לל ל * אשי לא •יעשנא יישלל ש״יזל יל׳לך ליייך עלל למל ׳־לילעה
יעסכלזהלאי״נעממשיאלכישינילכהאיהדע״נעירמאללללילייזק ״לעל-י׳ ל א
מלייכשלימהשלמלכימשכאשי״ששלילכאיךיכההמשכשישיכ^יסישישי״סיכע״א־ג
היש-ננאיכ; שימי״ משאיסקהא^יש-יה עיי אינשוילא״ילייא ליינ••-־ ״ע״׳יינ
ליזשאייגיל^ניימ־גלאההסיגנלימלנ־שזכיעקייאילל -ליש• *ל ליי ״מגלל גשי -ל
של״לכיילאכ־ליכאי״ייגהעילסשלדיישימלנ־יקנ־ייסיניכי־לעלילס ששגעיס ליי
לאנעלשלעיסאיימ־ללמ יראי• לאיה שימבללגשל״ל של ״לם־גלי• שיילל ה״שכש
לי נלמילמלממל כאק א״ןליק יאי; ״שלש יאיש לל לישי נעינמ יעשה אגל גשלי״ל
לא •היל ק לגילך גיילה יל יל שיה השיה עליך ״לך ׳יישי היל שיגלא אייי־ג׳ עלין ייגה
איייגשלי״לשלללב״ל ׳לאא״ינשלי״׳של״לךלכיששליסל״לנ׳מליא ישי ׳מתיל
ל״שכש״לל של״לןינזייעלי״ימעסקל׳ הלאילימלשס־ללילייל שכש ס יששייה
יגמןלןככלשעיץאשי׳ אלליךנימןלןלשכשיךאשילינקניככי״ל של-יש־,׳ ש״ה
שלש כשיל'לשישייס אשי יעמממל״שכשיינליגיל׳ •ל׳ ״ינת• ״•י׳ לשגש־ה לה ״יי
ל״לך ל• כימכלכעמיסל״לןליא ע׳שק ל״ שלש ׳״שית׳ ׳לקמ״יכשלי״ל של ילכ״ג
זללה לעז אייח ויגעשדא־־שליגיליה״היגיס^ילנחלליל,אינלגיייאן לאנשי ג[
אלמלא ייזיאל של מלליילימ־יע ששליס ליילכימאיכ׳ סלל י י מ מ י י ; יקייכל להיייךג
לעכמממאכלשליסל״לכיילליאסכללמשיל״שכשישיכ ללנלגל ׳ללנלנל ׳ל״שכש
לליאשנהלי״יאמננ׳איסישלא •היי ששיכיללעגייממ״ייא־גל״זלייעיגש ישיכש־ס
זלקאייישאלמלאמייאל שמליל ימיאל יייי ל״לסיג גליי־לל לשל ס שיני למל׳ א״י
שאל״לא יייאה האגשיה משלי ה למלכ״־גילנלגיל׳ א׳ ש •תיעל״ א״ס ללע׳ נ׳ ילל שן
לזה א״ש כלעונז היא מילי׳ של״ה כסלי ״שלי יא ק לכסייןס שש גני מס ־עמי ן משאי'
אל מאגל אס •אמזמ לכה איגג׳ נאיג :ליה גגכגי לנקי מנס גגלעס כשאיל מ״ל ייל״־י״'
כמיייכיי׳ כל הין •קי נמנא  mוככיניליןשיאנש־סנכיי׳שלכילכ-ס למלל כ• א־ך
•אמישלאגש־סהכישעיסגכ־גיגסאממגיי־לסללכמללשיימלליזג יללכי ׳לשלל שלל
גגלעס גש־יל
וללמנזיסכיזנני־לסיינגיישעיג״עשילסכמ׳״ילנככנללניןמנס
ק״שייגממזיסכמיייליי יהלאאק ••דיןהגנגיכלגכימ״עש־לס רעיי ״ל ענק ילי׳
לאכהמיכ״מכיתלילסלרעיי׳סיי״לי׳לשכיןדכילללי״כימימס ו״למ־יש איי״
כזהכיהגכגיסעגמסהסליזמואייומנאיכילדס ׳״לשניאלל׳ כל־יישה ליה שללכ
כילסזמז היל אימי לכנ׳ כגיאס •כיל ן ממאיס אל מאכל ילא יגש־יע להה איל׳ •א״יז
ללל אמגז גאילל ליס'ליי לכמזמן יא"" לן שיל•׳ א יכיכ כ שיל ליס ׳להלאנ שיה "כל
שאק סנמס ללומנ שיס איס כ׳ אס לימיל״״ל ״ל שיליל כייי ׳כיזלי א ן כיל כשע יכ
ימי א׳ מיס נככנל לנין מנה יל ש־נבג׳ ל' אגל •ליל נין ילא •״״לילי יזלז מנס  pלי״יג י
ילק כיי* נכלעס כשאול מ״ס ׳מ״מד כמדי׳ ליי יל שלא •יימ שס איה״נל שתלי ג־י ש
כא״להאיכחייסימייייייסלימלאיסלמידלליייי־ממיימל סלמל׳ אייי ילמ ניעשל
^לכיטאסשכלהיןץיגמגנמלאגיל-ג׳ שלליללקמ־לא-ל״י׳נ׳ למלילי יומי!•ח״ין
•מ א  ! 1jלז

נחלת אמת פרק עליעף
ל׳ גיילך מכל כמימי כיש אהד ידה לכלני י תאה שהם מריש שימר׳ נ• נמיזס שיש מ
את־ אק גרץ נ׳ יל הכל היה ׳,כמי שהגגג• ה׳ איהי־ לאימו כשיר שילן אתה לשי״א יליאו
קיאןהסעישיסעניןלשנוימשיהיאלאיעשהמרילכןאמיילכה אמגי גאוכה ללה ויל
׳א־גהלן עמטילאמיעשהמריעסכל וה נ1רלן ממיל גמונמ
אנאניגאמהליס
לקתמתל״ לכי שאנתנ׳ הנגגיכ כיש יוהד •היה להלכי יעל יה אייר האג גט אל הלן
נ י י ן אמה יל לא די שלא מכגש עייהס גדאמ אגל גס ג מ ן אל הלן אמגו ילפ• שהעגp
לת -יכני לל:מ ג־מיס המכיישמיה כ• אה גגמיגימעקליןלימ לכן אמי מנע מלץ
יינמיכ ־גה ילידי,׳ שלא •כשת נינייהסלאמו שאינם ויניסלשכיןדס כ׳ כלא סכין א»
גייעההימסנמסלשליל ימגלנלי היגי?
קכייגל-הסליע״אליי״היזלשכיןדס
כתיק שכ״ליה •שכל׳ ־־ס ילא •ליל ל מ י כי״ ש״אייק העמי הנעמה ליכייהס יה״של
עניני לישמג+״ייכיתנס״זיוההישמגעיניכלכעלכץיריל העכימכשייאי הישמ
כוי של לא  rשכ׳ שהיא לשכין דמה אכל  T״ שהיא לתנה ייגל' ט י ן יאיגי כן כ׳ הגררש
ל י  -ל ׳ י מ י שלל״ישימללסיגכנילנכשימסק אייתימכלגיגע כגעשכל' סכקגנש
כעל־! •ץ׳ לאיכשיישכילימ־ייס לנל״לכמגיהלאלללקהלמגאאיש אמיעהי
׳כ״הכמההמירהעלמירכימדיןישלייאכ׳* שא״ראלהיה לאמילל
יי־יהכל_ני
ינשאכ-״ןלא מתיי ׳•!־״•ל׳ א״ייהמכללמהנשליההעייכיכשלו״היהיהלכס
י־סכ הלמיייתנניא שת״ ה״״מלללגשל ״ל של״לכימכילילאשכשהטגשנ׳ יה4י«
כני איס גייןהיה כל יתליסגגי ייכהד ה״שיכ ל״י־נ׳ ייה היא הסגה העגגדמנשלאיט(
יתיה ליד עגימ לא ההכמגלימ שיכר עקגיא
רסנה
יזרח! על שיי שכ לגיס'יךא כליאX
לע־קג״א-׳היהאץ״כשיק
ראי״
שלא ימיי כ׳ דגי׳ת1י ייסץ
יל״• שכ לגיס לא ישי הגיא
הכסיקאשיא״יכיאהנמיימ ה ׳נימי
י*ה על שי״יה שת ן כמילס מ י י מייה
כאלי א״יש״כג׳ שדה
כ• שה לת נ׳ כי׳ שנ •ס
ילתמיימייל ׳עיי רניחנניאנןתח״קאים יזפטנמיימהלאישנ

אין ה׳כט י׳«י! * שני שיושביו ואי! נינידם כ״׳ שנ לניס אשי ידן
,

^

נ מ ״ •יא• ״ איש תל
יכה׳ ששייל שי׳שכין
ש  cל ניה מי• מייה
ששכינה שי׳יה לניהס  , {, ^ . l ,״  1 , .״ , .
כ• לנה כאימי כסיק
5ז)זניד.יילאמיי *שיושיב״ ריש ביניה דבר*
י ל מ ילא שכינה ע תורה שכינו־־! שמידה

דבר* ודירה  Tזה בדשב
ל צ י ם שינאמ״ ובבושכ
א

י

טי״י״״'[
שנא׳י׳xכ-ד-תיש
כ-הגהוההכמכלא
רני

י

נא ב

ם

״

ביניהם עזי אי״־ אז י דירי
 ' ,־יי
^
יראי" איש איי רי;הו י
א

31

ני מ1ימ ל י יינץ
שאלילי אתי שישניס
נכיק ק״א יגילמ
אי״י ני ה הלשין י-־ק
לאתי שיישכ ׳עוסק ג
נמייה ששכינה w
ינכלהמיןאשיאילי
אמשידמאאלין(
יכיכמיןיכימאאי י
ראכיליאתרתוי »
מיגיא

נחלת אמת 3רק שליש׳
» י מאיסששסק ל
גמזיה יל" "יזניעיי׳•
שכיומהשטי* ט
נשל עלי׳ שכי לעייך
ששייקהסכי׳ ימו
פי״ש• שכך כט תדגימי
יידן נד׳לליא • ׳לעי
לימי שלשת התנאיס

י^

1

יי׳

ק

היפבס

ןן

רקשנ יי דשמע דברתנ י׳יעיא מיי יילתגי
^  .ך א י יל-ל׳ כסכ לזכיינית
נספר ןברךי
ו חי לא יילמג׳ יל•?׳
ז ״ J
ל' יל׳״חחי יחל ל׳ מוי
״ ללח״שני ש^
אלא מנים  pOTשאפילו תלתא־נע־אמה׳ ד
 «.יתימא דנח שליא
״__״״-״_-״_,-
־ געליאל׳א לא א-ג-א
~ ׳־־ י ׳ * י * ' •
נתור הקדוש׳ כרוך היא *יגל קמל ח־גא ניד
א

ח

3

ס

3

י  jopלו שכר שנאם ״שב
נדדדדיםכינטלעליוי

ל״נ׳  rיל יל• ייאחי

I^SSS

שטנה ׳אמ־א מלתא
עידמג׳• !כיוממשיקליכיילנסתי
•יקילי״״ליקל׳מ״ניכילתיגסי־ד׳ש
אלק ישתיק אלין ייח״ 7שדא למ׳ ש
נט^ עלמ
*ךימילליליל ללי־ יימייימ כ׳
נז1׳ נתנתלתיי נלל ידמגעגייו לנל י

ג חטגא• שנילי א
אאימ שלשת ״סטה• ניעת של•* ליחש
לגזכיכילשלאקנל׳שללסמגלית ל
לייחשלימאשי ילי עקכיא לן יילללאל
•סליי( לליינעלא-ש ״יזנףא לעי ^מיזוימ•
וטדתמ לדמיונו מלת על ילקש לשלל•
»ס לא יןלל׳ שידיאת לחללי תל־ל סלל
ייסכקתיילייזקתלעגיימתכדט-רל׳ חנינא סנן הללטס לל• שעק לאן־ שייל נשף
לאיד־ אל תשיגי עין אגל לייגעלאיית׳ ייליזנזא ׳לסגל ליסכקתלליחקתלעגממ ל׳א
להעסקכיכייתירה׳לכישהעגיתגכלליסגשלשלסיגיס ס נ ל י ג י ת * י ג י לאיש
טאמיכפמכקללתלזסיליכילית׳הלשןליע ׳זגלידעש־סאשייעשלככעל ליגrה
והגנתה והניאין־׳שאיהעגייזת 'יזגליחשגית ׳ליכייכשכלככאיידתלטזכית
ושנאתהי־ע׳ החמילילגאיליוילתס ׳ליד שגלל איתל איינג! משל ל ז ״ י ז כעין
וכלככךלעש״לשככיך ל׳א כילל לידי־ס לנאיי׳ לסל ׳גלגלך ליחידת ולאיינית
לכןשלשתלתנאיסלאלה לח! לטטח לעני( ליגיר
ולעשייק על למעשה לפעל״ י
והמעשה ולמאשלל ש־עסיעליןלתייל •תיחיד ילעגיל ולחשאילאלאיק אחי ולגס
יליחנתא גן מרימן המדחזה גסיגליגייס יעשה גזל סעגל יגל יהיא שמל׳־לי׳ הייתי
•זיייזיךסיידזשאככיהגיאהה׳אנשמתיהאיסעהמנממ נהמת שלא מתיז נשה דלל
י ע ילא להיעלזילתס זעפ  bז ה אה אק כיטה יני״ מ! יה ״דל לינ׳ י יייי ו ה ידן שידה
•יךא יחשנ לטש י זליטח זה המאיר למ*וי אשיי האיש אשי לא הלך נעגת ישע ס
מ י י ן תשאיס לא עמי ינידשנ לניס לא ישנ ט אס גיליתי מסג! ט למה שאמי לניס
ל׳טח שהס שטס לטיתומהה שכלל הלטה לחכיתהישע׳ והחשייס ללתיג יייה *ע׳ נש
•זכלהסנואיס י זממה שאמי ט אס כיליתי מפגז ידיה שסגתהליגטתטא סכתלעדי
ס מ מ ושנלהתמזרת י נקמס שטנה שיייה ניטהס משנתה כמאיייס לחלה תחיי
•פ נ  itו! על

נח^ת אבית פ ר ק שליש׳

על ההשגחה ׳הינקי מהאלה׳ • ׳הנה ט ט ח זה מכטק אז נינח יראי יי' זהיא נסיף סמי
יזלאכ• שאמי• היין על• יגייכס המר ־׳ < uעד סיף השער וכירישה שאמר הכה ער םשע׳
ש־'l.ח ק״•!a־כ־יכהילrו•ן כמשאככייכטא מ״טעענימיכסוהסהא הכאישישלא
א י ״ יכי ילק מיי וחמימה ילה נ־כיג׳ על ין יל הלא מאמח שלא דכימס כלל אינו ק
ל' אמה איימה שא עניי •1היה ויה כנעכ׳ שייני ״שיימי יל שהעכירה ט^ימהייזו!
נשלה יכי ה ש מ שלה ה יה י שטח כה <הה שנע׳ ן ינר יש<״ 1שלא •קנל! ממנה יעעלמ ולא
שני ׳ידה אי״י! שא ־.כיי אלהיס רל ינד ע;י» ׳היא נכ שיה ״גדנ׳ כימה ננע כ־ שיזמו
״שיי־סטחקלנייזהמיעלמכל שכןשקנלנו מינו הזק ינ וזהי יכי הלנני קיותמ
ילכנ• •י עד ש״כנ• זה אנאנז יאשייה ו  -ס כלייי שהוייס והישעיש כמה שעישיש
ייהעגייממה•׳ ייזישי־הכעיטההינההמ ינלמיןנעניניהסוזהוינה נכנ! ששי רשעזן
יל שהא נכנ־ה כ -י שי ׳ככיי!היא ה שלא • rxהשה כזה כ• ככר נהנו •!היסוימלע! ואש
לןיעשיהסהיעיהיהיגיניסה״יכיהנעיכה כעין המ׳נה ׳כעין השש ואמר* מ
יו״ייינ־כת יאי״אישאליעה ילשייאי״עההיימה״מייעע הא ייינייס זה עש
זהלאככ־היהי־יאמהייכיהיייאכלנלזשהיו ״דכייהזהאלזה !הא אומרים שמידי
•הא ׳יא• •• לא איוי ינ־קמה יה!א אי״רו או ניכי! א׳ ש אל יעה! !הדכוי ה!א שיהא ירא•
י על כל כני ש וזכי הנכ־א שגה הא־נה י־כי״ש כיחש הקשיכ ״!ישמיעאמרכייהוהמ
נכמג׳ נהכי הוכי׳נימלכנאיה!טי; היא שהס •ראי ״ויישכ׳ שיי וזכר  1x7אשי יהיה
להה .ל זה נמ״״א יהי! ל ל״יהאשיאניעישההגילהילשכייהההיא שיהיה ניעי ט ש י
•הא ׳־אי״ההההגייהכיי״כהממידיםההיאאששייףלחשידהיידה ש״שגיקה!מיפא
לנד״ןהיוכי הנייא ״ ז יהי היכיאשי כיגגיימ •״לש ״אימן אה ׳שייכמ״שגעטח ׳01
ל״יינה ההיא ׳איי זכי׳ מוימ ישה •גגי• ׳ uהנה זה הש״ן היא אשי הכיא ליכ׳
יד .נמליייששכיאנש־כ שעיהיןה כיכיייניה כיא אלה שא״יאישי1יעה״א״יימ!שכי
שיישטאהיי־עהכשהימישיימיייכעיליממעהשייןוכחמוימ״שה מתיה השטנה
*׳•ה טנ־הה !איכ* לכי ש ׳׳קשכ י׳ ׳•שי•! שהיא יא״י אימה •יא• ״ הייני׳ והעש
זהכיכש״״עהיכ־יהטכייהא1ידכיז •יא׳ ״איש אל ייגה! והיכייטאויק x״ וישמע
יל ש־•:י .ש״.׳•־,שי .יכי•הטכייה״כמככהה־וכייןלכנא דנייההי״א״ייהש׳
!לה; א־ייינגיא של; ׳היהיילייהייהנ אכיערימנייינחימ! מה יחי״ל השח על ייא
ש-י כאש־ •חייל אישעלכנ׳ העוני אימן •הא כל וריה יכל ע׳ ז ישעה קש להש אימש
היה היא הנה ההגאי ״והיי שמיני מנטה נ; מדיין שהיה כטנהייא״ייס מדדי
שמיי כהה מלייי מ י ה יכוה לא ׳״יד כהסהשא וכני הזהירה מייה על זה כאומיז
והי׳ ה־כי׳ המלה משיהנכ• י כ ן ליהעל לנגן ושנגמהלכניןייכימ כה כשכמןגגימן
!טהיגיינ׳ אמ עזי ר חנניה ג; מי־•!; שאכ• ש־היהיי-החחייממ״קוכעכיעימןהט!
ק י ע ל שטשנאייישככ-יויי׳ה והיטקהזההיחכ״גלמהיכה נא״ישס׳ »ג
״נין•• •ינכש מי־ שני ודכ״אילו־י״הלמשי-מ״ ש!כלנגי!נו ישככידומיהט
נשל ׳ rLוכני רסימ• הה שטי  Kהמכריס ניאיה הזח־ג שזמרז שיילמ וממס טא
,

,

-

,

»לזן

ןןא
נחלת אבית פיק שקייעזי
מלש![ יממה ייןה יל היטל ללמש !ללךטהנשלעלמ יל השט־ אכל העיך שהיא לשלי
לא נינינלמיל יהי מממ־ה *ל פייש של• נשל עליו ממי אלהעיל שזלי למעלה יל שנשא
עלמעילישללקלה׳ 'כלזלכלמייידשכ וניאללישלמגא־כישהכמיטסקשיכ •י
לין״ יל שני השש'ינישילי ל• טיל י נהייי יעל לשלי ליי! ושיחמככל לשיכ אש -נמ; לן
ייאלטןיאמישלשיכלאלל• שליאיד׳מ־לץ״י ילנלש שמיי שכיל׳ אין לש• כילט כשי
'יזה
זיסש-יןטט״טילדיישהאנלטא •שכיעישיטושטמיעל לנכש שמ־ישנו
המגאיש^כטיזיליטמסלמשיעמי ׳מלמטיסל־אמעניןיטןל י למי טס ליי
זהמת׳לללו׳ זאןיעלכ״שלאיסישאיטליטזמשינלואלו ׳נלכישץ שישככידמ־יס
יל מןה למזיעמ״ ט אז נל' שסק נשל על־׳השינלנזלי ליעלל ש׳נ •• לין•! הנה המןה
היא מכעל המיילוהיכיןימילק נל מכל לאיש!•שיל ל שלי לניךא שיג • י <ללי ניךא
ליכי• הנטאיס השכי המלט ע!כ י כי! שאיי!כמי! אל •י ומל עיט נאיו״מ ייייס
הנה כזה חמס ינ• חנניה יכי ! לטטא שלניי!למי׳כל לאימימ ללימ-ן לעטי׳ה
מהיכייסהנאיייס היא למיל:
,

כיני״ יכי שמעין •ש סכיןמ לאח־ כא״י־! שישה שאכל׳ על שלל; אחי!לא
01
אלחעלח יכי׳ מייי כחלי אכלי יזכה• ימ־ס שנמ״י טיל שלחנימ ט
הנה לא נגה הכמ׳נ שמה לכי שלא אמטיכייתילכימסשה•! שטייסזאקלניין יייה
ר בנם
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ע!״י ילנלהלטק
הזלטא טיזיין1יטא
י מ י על למזגה לא י מ י על זלל; לאיס שאמיי עלי׳ מ י י תזיל ־ ולא "יאס המין
ה־דאלשל של •ימך ״לשניהאילאח־ללשק * ל י נאיזי שאחי שעיסקגמויה הגה שניו
א־ל אגל איממזי לל! טא מ ׳ מל שאימי לנה י שמעין מ י למשא הייעשה לה׳טז
של־לימ ליא ייייך; לאיה ין לעגייימ למי־ס למעשיה ־׳מר מילי אחי ולק ע א
ג שא יי׳ ש ה״אכלט1י איי אהנטןש״ללהמעש״ש החמי מ״מק מהמשא היא אה אגל
איל יח שי לי ״•*־לה למייל שי א אסיל ליל יל ל׳ לול לא יישא ע י איה י ואן .על ש
קאהישג׳ שלשיאנשיהגשילח; אח־ולא איוו עליו מ י • ילמהי* ה׳אלאל׳ אילליס
יחכחי״־עה שליאעגי-ה ומאי שיאכלהולח•ייליה שאין להסגלש י אגלגטימש
עיס־יה כמיל הנה העלקהטא״עשה פעיל־לה לל לן שלימה לאלי אללי משלחני של
ימן ל ו ד י י ל ש־׳לת שליגייל מ-שלי״גשיש יס״ה ׳מימיקה מהנגייל ׳העליל שגה
לילליע׳מ ילנהליאיימ שלגיה מ־ שי־ ('-ליעמ! אשלליטח שאיכליס ולמי ידגייש
ידיז גללי •שע־ל״ימחלמ ללישה ליה ההיא •היה״ נגאייל ל־!ג1ייל גגיימ עןאמ
ידיזיל-יעל יל• מחיגהחגלישכלללאגשיהיידולקלנחליךהנ״שיגהה״ייניאייו
אנ שי לילחכל י ייני עילי• חייל ויועל גחן ׳כעל• אייגי׳יל 'לסיחי• וחיי׳ היה לאנה
שכלל עני נל ל״לחל וחלק ״ג ש לחכי וייג׳ לחכמי שהשי י ששי• להכיל יל!״ ישירריש
י מ י כני איל שענ־כש ׳חי״נימל למיעל 1חלין אנשי מגייה !ה״לחמה ודיג! ה״לן
ולשי״ליכלהטלכיכמריההיכשייימהיעושילילאיה והשלש אלה קיאו חל״׳ המיימ
נ שנל • הכיח״ יי ש ידידי ייש ייכינשייש ׳•על״הה א״י הנגיא שלי״ן הואילה יהיה •י
נג־ימ לעשימ נג• לנכיימ מהאיה גכלל אה לגעל׳ ה״לחכה'לענייל א״י לשאי עמ
טכעל׳ למלמל ׳לעט־ללההנקיא־הל״ייייעה !עללחלקישט א״וולייממשהש
לי שכ על הי שלש יל שלל״ כלדמלעשיילנגילחלייה נעליליישלש• ולעיהילין
מ י ״ לעיי יל י של• ילי״ה שע-ה י ל שיהיה ה זש לעשימ גג• לאגש־ הגגייה ׳ה״לחיזיו
ש -ילד ״כני הלל מה לה  r x״ל ״לח״ה ל׳ ייי אל שעי העיי •או ג׳״ן הגא׳לה יהיה ל*
לעשימ גגי לכל ח*ק• לאכשיסלחלה <ח״י< אחי וה יגה אלה ליק שגי היא לוגי נ ילין
הייכ  1לט *-מל לל שטייס גייה• אחי• הילאיי לין שנו יל  xמעו להן יגליח יל ני״אר
שיך שני ל זני כמל׳ הה גגלע' ׳גשח־ד יק טק ל״מ׳ ׳גיאי גייל *׳אמה ועמייה נממ
יד״ ,לאי״יי מ־ע׳ קרשני x׳ לי׳חהסק• הליליה יליא״גס מהשאייימישלעו ״ןהשלי
לנה ש־עימה דה גג מי־ס הא ג מ ״ ס הייה ז ה »ללמ הק סעו ג״ה *ויד vn
ל״אל ט ימני טק יה שט• ה״ יעי ליה ליאש אייה יק האגנרמלה בלגייס לח מעייל ל
ני־ימ יהעעימהנ היה נמייה המישנלה שי״עאמ השני ד ל מנח מטהס <isu
משקל
1

1
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ע ב

»ו8יןליהיא אימיי פין פליליה י המשיך לז כ כי כל שלחית יזלאי קיא טאה כל• ידזס לדגת
של״כשנריתליששיכיכלכייאכלייישמלהילכל*למנש ילחנשיס למלה עמיה חכ״־ש
ונטייה מלאיןאסאלכלימקוש ילשלמ תת״לאיסכלכן ייהמאכל יהמשתהשלא ״<b
ללתמעע מהשולח; ישה ת0ז כי־כיהס ייייך הפל שלוא ליךא ימייך לימול שליא לטאה
»יכלי ש• פריו למקוה כפיי לעשיתס יכילה כמי שנז־כה תייה יהיה הומת כל• יין־ או
•דה פ־יישי כ׳ ליס• למאכל ילי•שה .תשיגי ללק־א!ללשתק !לגאת לכי שא״ ,כניכ׳ ת־ה(
ואנשהכת^״יןשללכגכשמלכלכןמייץילכ; כסגתתג הלכנסה הלייתגל יה״שתה
•נא ירי שש כה•'יכה על לשילה( מל שלה ־׳כלי לטגל׳ ״ש כל• ״׳ן ס יל כל• למת״קיס
כג!פס שמכל לשאתכל מה שיאכל!ולפי שהיה  ^ bללעיידיכ• לתייל •לתעסץתה
סין ליייי אינ יד מיה דעה יא־ /יד יכין שמיעה הגל אכ קיא יל ׳כחי מתי ס ללמתש
כאנשיש מ־ניש שאין להש שכל ואוי ע־טהסגס הש אין אמה!פין פליליל ימכה המגה שמן
להשפיהנמיימהשלשמתלק־ האגשיששגוטמ ככתג!יאה שהיה העט; לגישיל ״כי•
מ י ה הפאמהידכ!מ כשוי( אינה־ מיה יעהיאתמ״גק שייעל !לי״כש כייש כלי
ימןסכל הוכימהשי/שלוא הקימ׳שלעילש׳שלפטקשל ״עלה״!יה שי־גיכענק
אכילה!שמ״ליקפייש! יש• ול !נשיתי אמי הכל שלשל שיכל על שילח; אמי ׳אייו
עלמ יני־ מייל כאל א ^ משלמנ׳ שליי״ןסננא״יו״יכיאל והיש למי ,מ שי לככי״
והפטק הוא טחוקיול נננינה אמי הימכמ עץ שלש איית נגלימיני שתיס היימ
•מקטעייד! ל! !חיכו!יןמילמ עץ  1דכי אלי ול לשילמ ,אשי לכנ׳ י יכסן .מנינל אייו
כמת כמוכת ׳סיס כשלחן מל ימכא ״כפי כו ״ן שכית לייךש יךס כן עכ שי׳ שלל; י של
אדס מכפי'וענינו שהמזכה היה נזיל ׳״של לש למ; לאיל מי השלת; •דל י׳נ״מל״יכת
לי לנה כ־כי• לנכיאיס •קיא למזכמ שלמן יכיר שמיי "למט שלמן ״ נכיי ל׳  rי •ח׳ץחל
אמיוהכהניסהלויסכט כדוקע! כמליקת! אי לשית;• ועיי! לפגיללקי־כ ל• מייכ
ייס עי תי ה״ל יכי אי אל ״קיש• ולתל •קת׳ אל ש ל-זנ• ל שיתנ׳ י  uי י לי• ש־ךיי לי־ כ־ו
»> \BSגכ!ה!יש• כייש שהשלשה א ״דת שנ׳לת כייכח פיי׳ש היית אה ל יקיא יש
לנגיאיסחסלכתיגיס׳ ׳הימתתלכ׳ מיךמ ישנה תלי״י ומתי ;ד; ל״־יש שאיי
ליתנא ען ימז לש!ליק האיס שה!א פץ מ־־ס לייזיק״ש נ׳ שלש איית נגה ייז לש ימן
לאיסש״דהנבוהכשמכיזעללתי־ה גטאיס ׳כתיטס !ייכ׳ שתיס י י ! לשלמ;יייש
שמתת עלת יליה שככת ייליה שטעפ !״קנעיינמ ל !איכ! וי־י׳ת־׳ עץ יין לנ־ייש
•לש״נות שכלוהעץיענס התייה שד־אעץ ח״ס!כחשיידה ה ש לי; נ שמ •תכי עלמ
ייהלגייס לאלל לא •ליל שלמן אילו׳ ט אס אללי ולדל׳ ליןתאיס מ ״ כהעי־ה " כל ס
•ושלחנו של יין ס והשולח; היל תפי טמטזוידח מ׳ ״ת יי־כי אל ול ל ש לי; אש־ לפג׳ ״
ואשנפישכלימיןסשטאכגוילשיתייטהפ׳ היא״ישא־וי׳ שטתי שהש׳למן שלח ה •יו
»למ יכי׳ תיהא־ג! ש!ל־זנ! של־יןדכ־ייי׳ כל• יקיס טל־י ״שה הפט!היא שהא כלי
»ל *לח; אחד ואמת עלמדכימ יאיתעל׳׳ יכ־' ת יה כאל! אכלי ישלחני של יין ש
וניאישככיהרנישולחן״מ־זכלשסכאידזזה כשלקחה לפניי כ• לא הכיחהכתיג
כ ד להכילג הרחש אשי דה ט כי אס לנשר שמי ייחס נ נ ת נ השליד ,לש• הנה סה
כישי

גחלת אבית פרק עילישי
גיאימ• שייעין * ס מ ל י הי׳תרמשיללמהאשא שהוא להיות האיםאינלמשלו מלי
אטי תגיל ל׳ הענייה אה לא תמא שמה תייה • 1אמנס למס מליל ילי שמעין ״ »
הנהאינליסעלשילתןאא־ <לא אייו <מני( שאפי'שטס ׳תנין שאפי אחילפישהיהיעין
ש־ית לניתקיללכיתיעלהשלתןהיאכיכתזיימןאשיכו מהתויהמהנכיאימהנתנ?
•״מיילל1ל יל— שיו•; די״[ כ׳ הס לשלשה ליציך לימי שלשה שאנל׳ ינוהי
גשייכל-ס שניכמיתח־עההמת שכיטאיןשטנהשי׳יה לינ־הסולא יאמי לאלי אכלו
י׳שלזנישלי־יןלארלהץכהיןכע להסשכי כ״א״ימ• חננ־הל[ תגלי![ וא־פשיננ
ל׳ •י עי אס״כ־נמ ש !של יאה ״״ל שאייי הנמו וימי אלי וה לשילה ן אשי לפני י׳ שאתי
על ה,שליו; •יליז תל ישכח שתי וית״לל׳ אלי או נל׳ שק
הזנה •ימי תל יא שי האי
וללשכת; תשי לבכי״ ילק כיתה ילייה 'אכלתי שכעונ ׳כמיל את יי אלהין ואיזגש
מיתנינתיןתטנתיכיאיכייןטליל כייתשכ תלי• ללייזיק לאיה מן לת1א ואאי
שהי• נילה׳ י.י יי נ כ ל יל ללתכיייית לה כ שיעי איל נל לל לל שקיש ליןלית ׳נייל׳
העל־ לית־תיא -סהעיליסנשינהלי״ת ילי נהייתי יילן יא ל׳ לימיה שאין יי
שישי—ו׳ייכהייןל׳ ׳לכןתיי שכהמ־ס נעיי״יק זי-ללליעלמשתאזהילךכיון״איט
נכויניס לשיטה ילי יכניס המלל ״ינהלני לכשלהלתש כ ״ת שי .ת הייני תנשיי״ת
ושא,כלה״״שטהכא״ת יילת׳ כ כנפשי השכלית שי׳כללהשלי״הכאיתההז״ניהיל•(
יעשה לה־ וי תי־ל דר־ל׳הח״תית י ייפנה לכי לכשלה׳היאגייית ה״אייי עללנעיי
שמיני ״תתית ננפשי כ׳ אה ״פט שייפנה לכי לכנולה כא״ט
ל' לל ׳״לך כיין
ליי ל י ! כ הי״לוהני־להתיה ילי׳ למייל לתללתשי אנט״טן לייסיעל לננן
'איי כללתן כיין כ שמר ׳נין״ן י שיייה יעה איי תנה לכן ל׳ ועיניך ייני •נניח
טנהלייי שהמ כל״־׳שכ -למ ת״מ־י1ל״ תמי• ת1ית< ׳כאשי״עשה ולעיניו ייכי
השה נטי׳כ׳ העיניסהסנ״שטהאחי״ת״יתהלכ:
,

לליס

״יי׳

כ׳ ׳עלילטתטייחה״לןיח״ל׳ילמ!עולייךאיזשייאהזייןינייךהפינא
ד.יש
•ת״יטכשנילייןי יעילהתייהינילטהשהייעיל• הילטהויקל י״נלמעוי^
ר׳״ן׳כינהת״י״״ייטיקעילתייהשאימיחקתויה״ן השי״סואינ׳ סיכלה שנא״י
ייכנס
חיית על הל יית יל
ייי׳ת ״תל־׳ ל׳״! רב•נדונ־>יז כן הקנד־ז עיל תייההתיימ
היןייאה יכל
ועגיל׳ הילה״ ל ״ איכר כל הכקנל עליו ע
״לטת נןויין היין
~
!
שילכל י  -של יה ש

 < . ,, ,ן

עיי -תירה כענ-רי; ככגו
שכת עללל חית יי1
והנשי ה-פישהכלס
חי־ *־•״ייי ״ל
ימה מ ׳ נתינא כ:
היכל!יתכיתי שי,.
ייי" ^ " ' " ^ ל '
עליהס
ה

T yr

וש

יי

עיייכייכית יעיל דרך א ליןסיי׳יוהוייןאייי
ניכשכילךעלץ
אי־ץ וכי* הפירט כ מ ן
ו הת יה יטלטל שה י
ן
<י
דיהירהניתניןעליועול ^ ^  . ,״ ל
ויקל ייעל ׳ שייח הזק
כלטןק ך ״ ^ ך ך ך א ך ץ ן
1א״רו
י
1

ע

ל

ג י ך

,

1

ה
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ןןג
היסבם
יאמיזפייק נמל י9יה שאימי אק מירי!
יקהשמיס׳את׳ סיכל?יאמיי חייתעל
הליחית מיטת על ללידת יל התייית
מילל־יתהזיק יעגתיהילטס למי ש
שייקגלועישהמהשגכתגעל^ית:

גדלת אמת פרק שלישי
*!!•ההעזלמזיהטאש שיעטיין ממני
עילמלטתיעילדיךאי-ן׳למהלאמטד
 wireתנחת אחיזת'?נ? נשיי סל
קגעיס ניכי השני יההמלש ייהיעית
כאיקאחייסששכיהעילס הכאאגל •b
ספק לא טין כתנא אל יכי מזה שאמיז
אכל ידה עגת׳ ט לעי שיאה יעמעקטא כן ייהללאל כהסמגליתהיכי־ס כרי״זץת
העטיה שטא י י ן אק וימ״טימח׳פלא ׳יאה יעתיכ׳ חנניה סנן הלהטש כ *ת יאה סל
יזלטת היא לסגל למימקתלא יכי אחי ׳יאהיעתהנ תנאיס לאתייס גשלכגה י׳געת
הענייה גא־דגליא העסיןכתייה לכן יאה יכי נתיניה להכי-עיליכס־יןה—ן גיניי ואח"
שללכלכיגיהשכללמקגלעלתעזלידילכדנדייטחטנאגןתיי־ין ייכ׳ שייעזן ״ת•
יזניכאקחכינא־העטיקממגיעילמלטתיידאיייאה של ילטתשזכי יכי חנינא סגו
הכהנ• ׳עילייךאייןיהיאההסמבלימיאקכאילמקטאלילישזכיעקגיאטיללל^
יענין מעגייין הינין נ׳ שאיני מין לא אל עיל'יאתילטת לא אל עיל לללתיליתכיין
איץטהתיהלכדהמרחיקהאיסייןהעגייהיינלילסתיליתאתי'לא יייאתיילטת
יכאול על היני היעהיכתה אתה איה לתנזיא אה פגע כך מנ״ל יל יי שכה• לטתייייש
אכל לאשי לא •יןכל לאדס עלי יעיל מ!יה כלידיה ולעשי[ כה אז ־נשיך ל שאי דגיןניש
להתיחקהאדה יק ה־עיחתיטא א״דת ניתטןעלי ע ל ילטת יל שאז •ינע ילתשא
ליייאתהיילטתייימענש כן מהמשא גלסתי-ליתלתחל׳ת׳ ׳הגליתי כילי* יל• •עקגייז
ולא אמייbלפייק ימני עילתייהלהית׳ טפי כה כיי שטיש ה״כישיה ט אה שמי
ש^ינ׳ עיסקנתיי? שלא המטפה ה״שפקמל נג״תתתשיך לשאי היכי״ ש׳כ־ו ׳כיאיו'
השהליהישעלא״ייישספיהתייה דיהייפ־ןיהגיתט חיה ׳לילל לייע; תשייי לעשת
ככללכתיכטטאזתיליחאתדיטךיאזתשטלתי״• שכלית׳ עישין כתיל ׳לגל כה
תאלעשיתלכללכתככלגלנלחליכלשנללידלי״לשיכאיייהחיית על לליית תל
תקייחייתאלאאיחתלפישליךסלתיילאשיעליליחית •שאי איס גט ידיין ישאל
הלסמגליתימ׳יאתלילטת:
ד»־0נם

,

רני חלפתא איש כפי ח נ  < 0איפ*•
זךטרח עדהטבח דעדסק* כתודה:טכינח
י

י

׳

נ!ית

אל לגל כאילי

גתאלתסכלייי
שעדה אתל טפל מ על פיי י<
ייעשיה ׳שככתיג׳ גל P
שטת יק לא •לי • rtישישה

שררה ניניהם שנאסר א ל ה * • נצנ
כעדת אל ומנין שאפילו חפשה ע״ א
j£££ZZZ
ואנודתועלארץיסדה יפקשאפילו
שלשה שנאפר נקי־נ אלודם ״שפיט א-ס כלי אתת ידי •ש מ
9

\ VXIש א פ י ל ן ש ״ ^>;~• 0ן־ אן

נ ד

ב ך ן יומשה אנטשת שנק יאסי
יש א  i 19וכלל

 .נ ח ל ת א ב ו ת פ י ק שלישי
דאי״ אישאלרעהו ופגין שאפילו אחד
ענאפרבכלהכקיסאשראוכיר
שפי אטא אליך ונרכתיךו
א

חומבס

»כלל היז״שה אעשמ ^
ת

ו0נןא0מ:

לאי׳ שגדע נתאתרהזה:
ל״ה הגניל ינ־מלכמא יונק מ ש י האש נאת' שהיה יעתו שייקא כעשוי
ראשינח
משיה שנינה ילי' נהימה ממג מעשיה הי• כמינ גינ עה היימ מלן
יונימא ייכיה עייכא ימה תייג׳ שהיני קל ׳מ״יי אה נעשי שכינה שי יה כל שנן גיתו
ייזהיןשהאלקל״הוכי״הכיא״שהשישהישנ״ש יהיהימו•שמכיי לכי דן המד
וייןליתיתיגל״ידלשטהילשל^למ״^לעשיה אי שיא״י ככלל כל הממעשין כיסח
שכינה שמיה על״ימישף כמ1הכמה:
ניהנה״כהני נכקיכיכימה״ניניהההלהייהעשיה ׳השלשהיהשניה
ישנית
׳הממי ׳הכימי שהעליהההיאיימ שהכיאכאן ינ׳ חלכמא אכל rt
מיז שה ישעי המי שה י נהה של שה כמידי שה לעני ן הדין ׳יהי׳ ליעמ סנמהאלין
יזה כ״ שנמיכ׳ ׳כ״מה היגיא ייישכמ כיכימ:
כיי ש_שהיגימלכמאהל״ןגמ״אל״הלאעשהגהכן מ״שמינהוןן'
ושיייסיח
וששה ׳ליה נכ נ ״ שעשהמלייךכשלשהיכשניהיגאמי למעשה מלוין!
נאינעה׳ וככלל שכיי ש.נשה ״איד• ל שניה יי שניה לשלשה היה יאו׳ שיעשה משלשה
למיכעה יק ״יככי ל״סכי גאהייהיגעשיממ׳
אה נלמד ק יכי יזללמא עה היאיה שהכית יכי הנניה ״ההיק אז נינת
ויניעימ
•יא״יל־ניןהשניל ליה לה כשמכין גה כן ליגנין הממי עה היאיה
שלי •א ילה״; ׳  xנ־ד י י ״ ה ״ד כין להכית כהיק ה ככל ה״יןיה מ שי היכיי המ שמי •
נל *(שילממוכיימיזילשהאילנטשיןכמיילשאהכןלילל׳תיככלה״יןהא^ג״י
אמש״•:
״לליאיה שלכיאעל״ניןלא״שה״כשיקיאניימיעלאחיהיה׳
וזעישימ
׳לנל שהככמ׳ לאנזכית״שהי״ה שכיהי״כה שאניימליילהאייא
•גכי-ימ׳ הנהשל<מגזכיייי!מאכגעימ עשנן ״נאנ׳ שאניימעיניה אי •דש
הה שניה:
נה־ייה״שנימלאלל׳ שליה יאיי שינא״אייי מ י אלכמא ליעלי;
0שימ
ס־ין ליא-י יכי הגניה כן מייין ׳יכיש״עין שמיי ״יאיה fx t
ויש כמתה יכי״ מייהייהשלשה שדכלין על שלמן אמי נהימ המאתייש האלה נלש
״עגין המי
ההיגיא שטדז כ״הכמכיכימיה ניזזמה יינק לעxה •ש״מהללין מימ
דעון
הכנהמ ששכינה עדהה *.איי ״איה גנג געימ  t״גין ל של  xש׳ •xן
ני•; ששדנה ע מ ה שנתתי גיךכ סלהיש •שעד׳ו י מנין לשניה שעישיןן כמייה >x׳K
עתהש

עד
נ ^ ת אבית פ י ק שלישי
א כ י ל  ! * 1א %לעשימ״לל ׳h3C
זמימא׳׳ליו שכ׳ אמי רכ אשי
ולחעשאל״ניןלאאדשי׳שכיעיסד ,כמירלששטנל עמו שנאיר כנלל״יןסחשר חוליר
איד שיר ילי מחמר דיזל׳ אמי מרי נייכ• ליד״ר מיי ידכמכן יזיל ״ה׳ לסכי ליל"( לדמן'
ויכמגכסכי זכר!; מי לא י־למג; ידליל יזנל נמזסכימ כיי* על זל שיזליל׳ ליידי ל מ ג
יכל ייעשיך לסער נלתגיס אלא שי־ל מריזכימסנכילכעס לרכיסכלי״ר שזכימלרכ־ס
לדיל ״זכימליזיד • יל• ייידזי דאלילי מיי שלש :נריכ• לייי״ר ייד ימיייא דינא שליא
לעלייאליא לאאמיחיןמלדדינאנידמירללי״זיכ• יאמר דאכיל׳ שלשל עשיל נייל•
ליזייזי עשיל יךיל שכינל  jעי דימג׳ יללי ידזגאי־ ליסכיל לנלדי׳[ שיעיל ל׳יא
ליק לילל כ״תליס על יזיל• לערל ליעללזאיל יל׳ שני עשי •ניד ״דשעיכלכ ליעשיה
לנשאייסכיןיאועדלי ואיללר׳אלשלילעירי׳חילש״הכסיגי׳לממשעסכיזיייןל^ה
ושהסעניניסחלישיסיכלמי״שכ•׳ןשנסכילאנמנ׳ כיין ט-הלעניןח״שהכ׳ ליז גזלי
שס ואהקלחלמינימשסשיעס״שכיקלענין״שנמינ׳ ׳לייילמיל׳ללשמיללממ
טעייס חחייס ללי ש״כימ חל יךס אלי לעני[ ל ייי ליל יל אי״ ללי לין יייש״ ,שכסילי•
עימילייא •ל״דאיסליאס נשניסולילע״ילסהיינילוה ״ י ל ־ ל  ;"Wשי שני״ל י כ א
ליי*נל!יעייייל1חל נסשסדכיךסנשסוהי־ינהכ• *.יעלי* של לב שניךחיהחכיה
כק שיילזלייסללילמזייינס עיי איייי לא מ׳ ליק שחי;״ י שי; ״עשיכיישימכ•
יוסלחאי׳ליכע״׳לי׳ שכיסשנאיילשחלנאליידליישנל והשעההשנ ־ ייעשל
ייי־כלל לי ללח י וולשעסלא־יד !חינהשעללעשיל ״שיה -ל שי—י לכקיכיי״ש
אס נמלי לחל סט״ן -עשיללליליח 1שעסהח-שה יל שחיי לביק ׳,גלל עייל־ שניין
אישליקניסישיחמלחיייינשניסייחישלכליייש סל״מיע״״״ס לסםמיייליה
ויל׳ שמעי[ ידיי• לשלשה לבי שיח לחמי לכילי ש—כי ניט יעשימייכי שי; י י י ס
ידי׳ עגייל ליעי*! יל׳א הניץ־ ל־כי על לשלח; כי• לייי״י ,לחיל י י ־ ׳ ח סי י ן י ילל)י
לניכנימ׳ 'יכיחלכמאכללכללחלייןס״דני -חישלששכינלע״לכאן עיכ׳ שלשני
אינסאלאלכרס׳ש׳ ילי לעמלי יילמל כיל ־ני׳ ילל י• יל כיל ילל״ .שי יש כללי
ומלשניאלאל לולליחככ• יל *> י י נ ״ כ נ מ נ־כ מ כ״נ ללחי •שישליני ל־׳ייי מ
ילשנח־ל יל דלץל לימבלליל ילדינ [ ׳נעיסיי ,למ יל יחינס לענ״ למכלל יי־יז
שהשלימ׳מכל מינא ללימה כנליי ילנג ר ליח י • שיש ללל עשיל ׳ליעל? כי״ שחלחי־
ועלילאיי׳מני[לעשילשיילבלל״,ככימלכנסמ ששכינל עילה שנחיי חלליה ננל
לע-ילחל שלשגחמלש״נמילין לעיל ילי׳ מץיא ע־מ יל כשיל ע שיל ״ שה ליי-ל
ואמי שילח לענק למבלל ילי׳ לעני[ ליין וחיי! יכי; לנש•׳ שכי; ני׳ ,שש •נלעייס
שנאיר כיךכ אללי• :שכ! 0לכי שילל כיי שידל כ׳ לכיעלניין של•׳  jלל• של.ני[
לישסטליאימייילנא־ייכיךלאללילישכיש ויחיש־נ ני",יל״נמ י י מ י ה
זע* כל שניחל׳ ־;•סחה שמה־ל לשני :ל ל־ל'למל—י <י׳ל ש־־דל ליל -ל י ה שיי[
אנזסוא״ר׳שכידימשעיסיחלמ׳רלששכמלע״לס יימי/״כיזלשלימילי ככי ר
גשהסע־לזכימלנ־׳ל ־כקסעכ כמאיול״כעיכיך,כמיילחינסכשח נה ע ־ י הס
׳!מכללקיסל-יסוזלעסול^זכיע *כלעיכקכתיל ש-ס לי׳מ שי קלה כינה י׳ל
•פ < !1 1) 3מכלמ
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גחלת אבות פיק עליש!
מפלמהעיעד אנל איני נמיינמהנטי ולא נמיינמהעיסקניטיה יחידאי עס תנייו
ל ט שאין המפלה כמייגמהממאלא כשמריה ננגיי <נעיה אמנס נענק הממנש״דה
נשניס אי נאח־ שכינה שיי •ה עמי ׳לפי  estלעט! ?־נכלה ׳היק יממ היי נושאין יניתג־ן
לאטטטלעזמ״ספיאחי • עההימשיחנעמאעשה המספיישאשי נמשנימו
ודטטסעפטנהאחימ׳ וטאשימלפמאעסהימינןנפייאה ניני׳ רני אנניה p
תרדי[ שני דנייס נלמ׳ ״מי שניה אנלי • הא שנעגק השי׳מ השכינה נעוסקיס נמ!וה
א״ילנישטס״רהשאין ייגלה ׳יל־ עלינה נעישקיה כיעיל נהימה נ ז ה חסכו
יזההשכייש מידה שיהיה גז.ה י נ שכעט ן האחד לא אחי יכי חנניה כן הדיי ן שמש״!
עלי שכינה כטייל עילה כיל יה כ׳ אה שהקי ה יןכעלי שני י ימעט שני היכייס האלה
יאה יכי חלכ־נ׳ להשמ על ינייי ילנאי שאין המיילמ שימכעיסקיס כיל יה כיהנה יש
נהס״־ינימ״מחלדמכפ״־סכיס ייעשהכענק הזה חישה מיינימ האחי מעשיה
 טךן טליה <א-ן הכיל ״*ה׳ עשי־ה אי ״אה א׳ אלן• א׳ ימי מזה כ׳ הנטליהשלמ״;ידא נ״שכי העשיי׳ מלטימה כעד •עשי ספייימיכנני השכליש העילי הנכלל• כעשייה
ולקה•?שנניאהעילסטעשיה״א״י! ינכיידידכייסניןהש״*מיהיעשיהיוחמ
ינמגההאניהשאנ ניעה נעשיה נסינימ
ייח־סי_ינח׳•-שיה ״נחייע־אכיהש
ונעש״עשי׳דנססלחטמנינ״גויהייעשיהעלהיסיהיכ׳ היינייה נ״נייס עשיילמ
והי נ -ש ס מ״מ• עשיה נסיה נטמה״יךש ׳נגעי׳ מכני וה כ״עשיימישאי העשייימ
בלסי׳-י׳ימלזח־נהיךישהיה״־ינההעל״נהילנןטי ננייאמהאדה׳עשיה חי*סה
ייסנ״ יה ״הס כג ״י׳כנילי נקיישנ ׳שהיה׳עשימייי׳משינה ׳נקיא' עשיה עימ אל
ונמהל מה א״״י• ין־ישיק־ישהיכהיהינ״י׳משייח״יסטןליסוכלוהיימהשיויה על
יךיש/ה״ההיהיהייעלמ״״ינמ״אקיפישנקיעשיהל״חהיאלן כיכהנ-יעס ל״הפו
יד_שיהיק.״ימ השל ״׳מילכןח״ייכיחלפמחשהעשיש שיין ׳עיסקין כילי ה שכינה
האיהימשי״ הטטהה״כנייךישמה״לה״טןו״יינמ• ׳שיעי ״דינה שנימכח״שה
לכ שה י ה הי היה יי יי ״ה כי הט ׳ההנש״״ס שהסהיסי״מהאינעה הה* ש יה ׳הנשה
•דו״•* נה כ  .לה ישכל ׳״נאי ח-שה טניש״הנ״נאיס שההטנהיטטמ האיכיעה יטנ
ל י י ״ ״ פ <ט נהכ ״ח יטגהח׳ יט.ה״יכי עד שמפני וה ננייד כא״ש היי שישהחגינ״ש
ינלוהליימ
וח״ שה טי מ הנפש הפני״־יה והי ח• שה אשטעימככל יד ׳ככלינל
על שנ־ימה״סכי ט ה ׳הימה המייה טילקמנחיישה יי״שיה ידזד עלי השליה
עשה סכי מיל ס טיי־שה חל׳קיה ליאמ ההגה ו״פג׳ מעלמ וה ה״ספי וכח מ•
יזלכ־ח החינה נלה יטאי שחין ה״הני השה *ה נקי״שה מ״עלה למכהו העשרה
ר עה ה״מ שכינה שיייה נ נ הס משיה ניכיןמימר נטל נמין היעשיה משמיה
נילןהח׳שה לכן ח״יו״טן שחדל'יינה לימי שהפיל׳ ח״שה שחינהכייייגה ליעשיה
»!* זכי משיה כהה השכינהל״שה ״הס ואיינםט^״פהיקייוטדמיעלאקיסיה׳
וי שי לח כייכ ק כ׳ טח נדיס יימ ק שחפיל׳ ת״ שה שנא״ כקיכ חלהיס ישפ!ש שהה שי א
ד־טס ישני כעלי יינק יינק שחפ ל׳ שלשה שכמ״י ׳חניימו על אין יסדה יאק הטיה
סד מה פ שצ שה נ ה׳ שהוכיח נחי ינ של * :סלטס נפ שמינה שיטס עליכידנ סגידמאוינ י
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»5פי יעיל אין לכי ספק כיאיה כ׳ את כדיך אסיילתא אכל כפי לגייס' שלני שעל ידויי«
אמיואגידיל עלאיץיסיה׳ נימי לילפישהפדק שהיאכיזף עייס ככישתיא־ת•
את י ׳שכעל המוכח שאמי הכי:ה גשידס ״עליתי והגיית על אקיס־ה סייח כול
לתמשל סיג• הה״יס התימי״ש שגכיא! כ.ולס השכל כמו סוכייג• שלה סיג היסייית
לאיכעל ׳סוג הזיתידס ישג לגייייו־ס וס ג ליו״ס וסיג ליי־־כייס ולק א״י הגגיא
ללנה נ*דס מעלית׳ ככני הנרמיסהשמימ״ס ואנידיל על אין ׳לדל גגנד הנ״גאיס
ליימי״ס cלסידדכי•סוגי^גנ•סעליייכIלא pיהי לאנייה אחת .תי שתסיגיהההנה
אסקמסכיהמישלייימיהעליהס ויזאיזו הככיאמעמ• עלז ״דייינללנ ידא כ״נק
הגלפישישכמספי היהיימ לגהעולמיתהיייזנ• יל*״יד* <ל*כל ׳כננלסיד׳ כייס
ליעתהייפחיסג נפשית שהש החינית יהנפש״ת!לונל • יל׳ סלסל אכי־ל יא*•ס
ללכ!המוח יהככי וכפי הפילישיפיס ההשלשה פיית יסלסל פעיל יג נאית ״*יש אלי
ליד ששלשת חלקי כעילס גיזשטס מהשס •תגיך וככי כמג לאםי־ כהקי״ת סכרי
ליקיייןשכגניסהיתיהנכיאיס כתכיס ילק הה •ת שיהיה גי״ספי סלסל <כ״י
של!כימ! מא!״יוכקיכאלידהיש*ש!כ* המו ״יי לפי ליי שא ליאת ,כךליאאנליאלליס
גנגכערתאליל אעפ *זלידס כערש יייו*נל גסנ כעדת אל שי" כלנ־על אל ״שפי ל•
לנלעכיכידכ אלליס ׳שטשיללאשי •תמטי שלשת ה*פש־ס שכיךאיס אלידסכ״י
שאמימע^איוגמאללחלטההאליתישפושכתיכהוייס אתלייךילט כל ׳לוה
ה1טחלמ*ייאתל*פשיסכי; שלאלתגיך כתככסעייית׳ תשלש״ עול •דל לנש
לעשת כי״ *עשלאללתס שטאאג׳ •ילי״סיייק אל״גיתכןאתל שלשי ״ל ״תש
!כתי שלאל•תגיך״לל עני ירזזק״״ניכךאתסענ׳ ייש לטיק! פלשי יל׳אכ׳( וגת(
לסכלכחשאסיכשגסכאימוז לאמ־ע׳ ׳לאתינ׳ ייכילתיל ול״שפש ילק כחשכה
•תללטי״ישיא׳תסשלילייז׳ישידוימסי־ילא^ינל״ניל׳לכ׳ *ךאלאלליס נחייייי
נקי־כאלליסישפ׳שלקאיילללגתיטזתיאניא״יתיאלליסאתס כניעלין כלנה
ואתה לא אכיתסללכת כייר יינתסשכשידס!לק טייס ת״תק יל כייי שא-ס ליאשן
לללתיתיגטדגתת״כ ״•תל על תשחי כךאתסשל״תס ייעית—ס אל לח״ס לגלי"'
כאלליסגעל מפגי עיניתתס תיית׳ ׳׳פש־ז כפ*תכס ׳״תהי שללל סנ ״T״ נחלחו
השפשיסלתפלללח^י לשית יא״יכ׳[ *־*כשיל אינסעישיס ״שכשיניץל כמיץ
ין״לאלליסשכמללאי״ןטאתלמגחל^לגייסילאלזפשילחלל לנלעלל״ייגל
לג לואת ה״י יל• יןלפתאי״גק שאפי ג ייגללי״ישאפ׳ ג״ספילנ *דני שלכ״עלה
למשפי החישל תשיל לשכתל יק עשל ייימל יתיע״תכשטס לפי שלל לתחלתליתי•
יכהתזכיסיתחלהשלמי עד *יפני יה יד! התחלו לעילסלשפללעג״׳ית שניה היז״י
ילכייליטללאדס״׳ילכ מלששלסמסינכזילגגיסלח ת י ל שככתג יתירה שגעפ
יעל ולאמי י ינק שאט שטסללית למייגלליאתל־מזל״ליא*טת!ליאיל שלכיא
עליה ״פסיק אז נזתיז •יא־״אישאל יעה! כני טאיתיה ילי״-יגל לחייש ת ידא
כאח־עדי״לא למשה ״כלס י יעסיד׳תליייינלשפללכליתזילעלחח־יתליעילש
יעל התלת לכייאאית לכי שגל אסיקמתנאיס לידס ומעמיס עלי כי 8שאייכגגיא
b

 rVuאבות פרק על׳ש»
גלהגקיא לשה• ׳לנסי• ליאיגא • ילק אחי יל• חלפיגא יהנין שאפי' אחי לפישהיעל(
העליונה הפלס היא כייספי העשילחיג שהיא יךש ליי יאק הסהר לחישה שיה ניןחא
לייהפיהעשיהילאהשלשה לחהשהילאהשניש לשלשהילא האחי לשליש ילקאיןימל
אח־ ההס ייינין שאפי ילי יהגה לפי לל שלאחיש יעי חלפמא לגר על יג׳ אמי? גן
תח״ין קגל יא״יג׳ ליייל שהיא הפסיק אי נילי< אגל נענק האאל לא קלל יג׳ חגלאמ
ד-־ג יגיחגגיחלפ׳ שהיהיעיז! שלקנהיןנעלו שלילא ש־גשיהעלח שגיגה ׳לייולא
הגיא יא־ל׳ לל״יגה הייחייל לענק קל״גייג ה ג י י יהירי* הפסיק גלל מקיש אשו
איליי א־ג שי -חגא חלין ׳לרליגיך שהיא ענק שי״לל»יגל ׳היא גהיף פישיישיעיאא
ל׳ יח שי ה מחליל ליישל נל שי; יגיה א־גס יא״גס ל׳ הן ה שיייה דלייג׳ עילה לא יגעשן
יא•־.,׳ •ג ייי ויחי׳ יה חיי יגעשה ל׳ יייל שעל ליידי לעיסק ניגייל מגי ולפי שאיי
יולת-ל על־׳ח־נעל״ליןיאיג שלי״ןל כין ליייי אחיי׳ ככל לייקילחשיאונייאילשמ״
יינה ל ״י הש״י לן ה; •לעלה עילי מין גכל ייןה אשי יגיאה נ• אה גיל ייקיהאשיאוניי
ידלשיייחיח־ל-ג־ילייאולזלעשהילתיאאליןהאיש ליחידי ׳גיכיגן ינני ילעגו
שה־גל״יי •ג יה ה ח לני ל״יןה הקיגנייגלי׳ שאייי זאיגהילייה לעילה ינוהיהגה
ל־גכתי יחל ה גי ה שחל׳ •ל גלה אה ליה הגגיל יל׳ חליילו ל״ס״ייס האלה יי להש
וניל כיס ליינ יל לח יהי׳ יי*י.י הה לעי שלח נאי t״ rכ׳  cPלנתי שילשיה pj
ג־ג־ייגהיי-להגעשיה ׳ליקי שלשליגיג־ג שגיחייחס גשניה״פא־ל היג והחלימ
ות:י־ת־כש.ישקית—׳•׳סליי-לאנה־לכקגיאייל לחזי שהניא י הנני ליי' *pro
גיח  rי שניה ע; ;החנייה •״ה על החי שההחיינסלחנוכיה הי שנה הואיל ליייעלה
ק •  :י י ״ ז ״ י ׳ יל חנניה יי ש,-׳; הי• שלי להלל• ,ג־ייש ולי ן הגיא ילי• עקנ״!
ג; יהלייתל ילי• י חנג•" סנן הלהג הייליתנניחגךלייייןייגיש״עקייגיחנ נחייל
גת נ י י ,הייה יה -ח־ יה •יי.ל• ה;ל -הי• שלח להפסק לענק הי״ ש שהיו ייעיילהי
ע״׳ ׳תחיי ש־ של ה !ההלית -לי• יל• חל הילת שהיהץ׳ ליידי לעגיןליליג ולגלל העילי!
יייגי• יל• תל־ידי ייע־י׳ יל שהעסק גיליליילית שיייללשיינה על העלקיסמ
הת-נ־  cשנוהלה• היעלה׳ ה י ״ י נ ת י ליעלה ית׳ ילין לתוניס ללה •יויניא(
לייינה לי״ח נייק ץ—יי-ל• יחיד יו י׳ייגיג היייק י שליג לשנינה גלל ילינה יוהס
!גלה ׳״ה יה שה״־ינה לעלינה הית גליי־לה ׳עשיל י״ן שיעלי ייה ליינין הינהלא
יל״להיי־ג־להישהיייגההשנ״לידמהיחישה יליןחעלש״ד׳ ילשעה אי •שנעה •
שש־ יג־י־הסג״ייג־גהח״ שה יל עי־ שלח הניע׳ לייייגילהעשיה יגן ״נקהג היא
היינה ל״^ל י״נל ילר היחיכלל השלשה כל עיי שלת יגיעו לת״שה יהשנ ס יייגה
גפני עכיה ל ־יטה ילליהחחי ׳היליייגל תחיינה!ליוילי קי1גה'אי; סלק rx״w
היספי ״כל ליעל תלי לשכעלינלל*״נליתילעל יטיגיגעי *ינאי להסייעל אכלי
מכעהנ״נתייל יניי לח־סייכיילידלייה חללהיה גליהפק יההענין יקיכלתנ^י
יליח״ייגשיל״דעצלחימד־ל י״יןגל״לאנלסלסעלייןאס״יילחיהימיג׳ העיקי
היה לאי־ע״ל ה״קגל  rהגלל גהניילש:
גלל

נחלת אבות פרק שלימי
 e v wכיי* הישנה

»»!«
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ל

^ **r

ןןו

רבי אליעזר בן יהח־ד־ז איש
נרתותא איכר תן לו כשלו

• יי
*זיק אדם נ
שאתה ושדך שדו וכן בדוד
שאילנימ; ״ייה של׳ ל אל ייייד שיי•.-.
היא איכ כ׳ ככך הכל יכידך
הקלה ליי׳ ׳לייאי׳ ייי על ליעי׳ ל ״ י
 _,״ ! - L
נשהמנדכ למלאכיג ליקרש שחמי כ•
I
»1מךלכל!ידדך למגי לך עשייה שאמי
המגא שאמל ישלך שלי ליי איירי גל שה שנאייי ל• נריס אנמנ׳ להליך ימי שניה ללל
*נימינו לנל ימיט על• יי־ץ יני ילמג הר ״ממיל זל שנלמלה לי׳; הי שלה לוחמ לב• ש׳כי
יניתלבמא למיעלמ לנדל ל״ניעייעלקלמירלששטנל שחיל שיל יחיש על•׳ המכש
לולטאפ׳ שיגשיךלאיהלליגיא״של! אפ• לעסיק גמייללא •יישליה ליה׳; העי שי
שלי ליי״ היא !א״יזכ״שכ כטיימפיקיעיכ״ללנישלשכי לייןיינ׳ ג.ל ה״נא
לנ• יזיל ח״ר רל יל!־ל איי יל יאייייךאימה ל״ייליחמכה מקיש יישב־ 1ל ני׳ שי
ניני״ אלה׳ ״ה אני לאנה ל״דמ• אף אני לחנה ליייל• חמלה ׳חן• ימה מליין לחנה
ילטאנידלטלאשיסטי מלל• ״ל חני טנה אן ימהכץמיןשח־לא״נח לחנהיל״י
נשכימלחמיגקנהימנקשלאיאייכבהשלייימיגשנילן־יייי ג שני מלי׳ ל ייייל
יליטר ל ״רדש שיר לשיי־ש ל! יטי יל* •!חג; מזיל יעגי־ה לגלי• ׳יל• יז״י׳ לי י1לא
ל״ךימוקל־לל״למקלחאיררלייזחנןלמ״טלמטנמ-ל לד• ל-שק למייל ״נ!ין
נ־יג כילאיירל׳מחנןלט ״ט״ גימ׳ימאיילט ימח ליל׳ ח חלה• אייל-ה
מ ׳ •׳חנן״לאמכט איי ליל דליי שגקמ לשיט־לך לליל איי לל ח••״ ני• ינילה ל-א
נעמיןש-יכימ׳ ילישנימןל׳ •יילשלחיייט ששיטייהעשה״ חמהש־ל ח-״ לחיץ
וקנימ׳ המייה שנימנה ל״ ייי 0שנאייויה• שהעל״ מ •וליג״ייח ינליישמ ש!י
א! נ שגילי מנחי יא כ־ל׳ יד ליךיינ• ׳ח שלה חי י יל• ה ״ י י ן  :לבני עי של״ נ־.־ •.ט
נשיה מ׳ ״לל לשי• עי שלא נמלי ל' נ; זהי יי עשה ל׳ טלה עד שלא נמל נ׳ יקיה
ידעקל עד שלא נממ• ל! ע יחווה עי שלח נממ׳ ל׳ ט מ לילג עי שלח נממ׳ לי ״ י ה
לנימעישלאנממילועלימ כאה עי שלא נממ׳ ל׳ שיל לפי ש מי־ ״ה ׳-־.שייעד
שלאגממיל׳גיק מלל עי שלא נממ׳ ל! עיכל יךנ; עד שלא גממ ל נהיה לנלנ־חיי
 bאלי לחכייה שי• שלא גיע•; לטניא ״יי״ג׳ ל,שיק נמ״יל יניגימ ש~ח ״לח ש
ננטידל משלטדדא דנטימח־ ״כח ש כ ח ־ ־ ש ל ע ל ל ! ״ י ד כיני כהטח יש-י
לשיייכ א ״נח ש כהשגחה בלל״א ט־ךחייל ולזה איי יחלל על  -ח י י יל• חי! .-.א
יק ל! ״שיי יאח׳ל נשי ,יךחשין •מכלל א-ס לי י שד-ע שי שלי שנח״ ל• לגפן יל• י ז יכ
א״י ״ ואל ינשה נא!מנ!־ל וזה לפי שלנה״; •!יל ש יטה י״דיטמ אחי זל נייי לייש
אילזזלליכשכנדי״שיואימיןי״שמישככל זלכ לכלכטיסטייל ז ט י י ן ל ״ פ שי
זדכטלש דכט אלטש מל! הכל טקשה ל' טל לייזיי אש איי" מ; לי ״ שלי ט לנה
הניקל!שט־ ממאק איה טמן לי ללץכל טענש!א-יל לשיאיי עלי״ מ;  4י של! י יקשה
»8ל אש טה מדנר המגא כה׳נממ למיין לעג׳דיע •!ערן ליי לא אלד־ שנאיר ט ממן
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 nVjאבוח פרק על׳שי
הכל כיי שאיתי נשאי היאממשהטאיטנין לימייק מ י י הזא אומי יאמ׳ לשין גי!*
ניא-׳ינ:
 1pSאש זכ שלא נ ׳ ן יכי אל*עז י כן •הייה נכא! לה וידי על הנטנימ ״על הפץןן•
זלינמ־ל היי׳נימלעטימ השש •מנין אכללמ יכיהעל ענקממ טמו
ה־עאיס שיויי! ליעיל ועטנו שלה• שיכי יכ• חלמלא הימי! והמיעלמ יע0ש
המי ע לע סק ניל יה ה ש ״עש יא ש היכה יהא שי׳ינ השכיכ עההש כהי שגי כי לייכלה
א י י יעלי! יכי מליטי שיאי• היה להימכןישישמ־ל האדס כמליאי המ!יהלכישנ״ו
•מקינ לטיא ׳מ־כק כ׳ שכינה! נמן שענ? נטלה כיה וטא שהמ!יה היא כעל אלט
וייעשה •יה שי הקנה ׳ימגת! אשינמןלעה הנילמ! ׳נמה ימינה יהאל איינא טאש
נש־מןל׳ ״שלי ׳היא לימיה שנמנה ״״ט •תג ״טאי״יי מן לי השלי שאמה ׳שלןשלו
כלי ״י כעסקן נמייה ׳מלי׳ יה .ממן לשה יל ״שלי»מן לן שאמה ישלך שלי יל שהאיש
היא ״עז— :השהיכן הילייה<1לכי שהמנא לקיזהלשן הזההיני׳ ח י שאלי כעגה
לנ—הכ״• שי-יהיכיני•הי״ישיינה להניא יאיה״יכי•״לאא״י שגאיייט מייןהננ
לפי שהלל ק נא״י ש״ה ׳.ל ניכמ ה״״׳נימ ו״א״י המנא פה היא כענין המלמיייכיה
ולכי שיקה לכסיקלליה כיין הלי אה יה״ של א״ייכן כמי היא איהי כ• ה״ןהכלימ״י
לה ׳ א־יי י׳ ״ל ל״ל שה״י ט י כיגגין ניכמ! כ׳ ה״ן לכל והאין נמג• לן כן אויוי אני
געניןה־סיהמןלי״של״ככיטאיאחנני״שה •זיש המאייי הזה כאו״יו היייטאן
טמל״יאןהיככיע״יסיגיה ישא"יכיזמיןילשכעגיישלימהלמזילהאת! ׳מעוימ
•ייני ־עהקינהכנ״שימלמי־יייא״יזת^יהניהלניהשה היישהקהלמ יעקנ:
,

1

נ^ו

שמה־• וכיין יעימעקליא
ק ״הייאי ׳יכי חנטה שנן

הכהטסייכיהנטהכןמיי״ןיי ש״ע!ן

ייכ הנינה נ; •קינא• כענק ליייש ה
היסייי נפיק הזה ׳טאלהימיק לאיש
יק העגייימ הטה ״ ס י י ה״ שנה י״ז״י

רלי^ל-לה ללנניל לנאייט״ימנטה
כ; מ י י י ן כ״׳ שפיישמ• ׳נ״שן ייזיה
י י ״ יכי הליש י שההטס •ע״• ככה
הליין אישי יל י י ז י י יל׳ ״עקל שהיא ה
הלני י-כיי ימיי יל׳ תנינא כן הטנא•
ר ״פני שא-י לנעיי כליל וליללן
ל י י ן ידיי ׳יפנל לכי לכשלל ליי יה
י׳ילז־כ כנפשי כ יהי יכי יעקכ שהין יא"
שיכן ל י י י י י ליל טלל שלאיל י י ל ל ך
נד׳ין-ז״-־ייס ״השיל כיכי מהי אל לא
ס7יי ת!יה ״דיי ננפש ט הנה זה לא
•ה-ה
1

רב״עקב אוכד דפהלך נ
נדרך ושונד־־־ .וכפסיק ם
כשנתו ואובר כה נאה אילן
זה או כה נאה ניר זה כ ל ח
עליו הכתיב נאלו כתח״נ
בנפשו רבי דופתאיינו
ינאי כשום רני כאיר אומר
כל השוכח דבר אחד ם
ככשנתו כעלה עיייו הכתו
כאלו כתח״ב בנפשו ס
שנא רק השכר לך ושביו
נפשך כאד פ ן תשכח ארת
הלנייש

גחלת אבות fl1־? pליעל
יהיה וזדק#כאשיהאיסהמהלן כ מ ן

!

ן

ן

ז

הדברעאשדראידניךופן
יסורו בלבכךומ יכול אפילו

מ ״ ״ ״ י ״ ^ ך ^ ?
כמטשאקכלסמיעגמשא׳טאממא״
נגפש! מפגי שהעש• משנמ״עשהממגה
טפל ׳משאי המייס משי״ס עקי ־
אגלאסלאטהשילהלאימהיינ לנפשו•
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תקפה עליו כשנתו ת י כיד
לוכד ופן יסורו כלבבך הא
 ,״ ״  _ , _ « .״ ... _ , . . . . . . , -
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שישב רסירכ כלבו 1

ומפסיק משגמו עי• לעיק לא־לנימ !לניר
שלוא מעשה יעי׳גימכי! שאייר; rrללס
גיר ואל מויע׳ אל יןניס לנל או ״פני שפזל מל״יר מויל יפסק ״שנמ! לא״י ייל נאה
אל; ול מל נאל ניר וה מעלל עלי׳ לטדכ לאל׳ מילהמ ננפש רל שלל-ר ״גפ* השכלמ
השליידמ שטל ללק לל למלייירל ימשטגל • ׳ליל כאלי מיל לנפש לילן לשמיעגש על
והעיגשגפשי׳ ׳מיחשמאיטסי׳יעל״אמרשנסליפסיןמ״ישנמ! ׳אייר ייל נאה
איל; ׳ ל ימל גאל טי 1ל לא עלל עלז לכיגיכ כאלי ייממ״ל גגפש! אלא כאשי• •שמקע כל
כןלדמינימ״מיי׳הטוליסשישכמישנמ׳ שא׳ ייפט השלמה ששכל ישגמ! ייעלה
על•׳ הלמינ כאלי יימממ ננפש ט אי; לנפש ידילמללפשק ישנמל מס לא •ליל ללכלק
כלנןש־זגיאלל־ד׳׳שניזה׳טאאמדילללשליו ללי איי״ ״״שטס יעלל עלי ל י ע ל
כאלי ממא״נ ננפש! ׳לנל לטגינ אשי כגל עלי יכי ינקכ רעמי ל׳א ליייל שלאייל
לרנייתיחסמאיראקשפקשטדיסיי יערני ״ל שאיי אייננייישלרקלשיי לן m
לנל ממיל ט ל ינאי של־יגה
ק משט! אמלמליס יאכיל׳ שלא •ליל י יא״־גל •
האוהרהעלהשטזה׳ ולגל איי לטליג ל שיי לן! שייר נפשן ללטי שייטה ייממ־כ
ננכשכשישכא היט״ס מסי המישלייכ ילק ימי׳ שלא מפסיק ישנמן ללטימ• לגן
כמייס גשליס פן מגא לשלמ־גלינייה המיייס ׳מלטי נפשן ׳אינה אייי׳ עיי ׳Jo
אפילי מקפל עלי ״נל לי י י שלכי מא לשכמד לאלענלמלאיה 'למישלימי כ׳ אה ללי •ל
המיעלטא עמ׳ק עידק יאן• שמי אימי לארס כעל הממלא ״יזיק ט יעמו!•ליין י מ ו
וליהאמדיכ׳ל שלשלמה שנ׳ט־הככמינ היא מפני שמץכה עלי״שנמייל של־א מעפה
ועייייך ׳אף על ט שהכינה מעלל ייני אמי־ ק אס לעיני כיניממיא! לאי י f>1-,a
הכימיממגייילימי׳פןיש״מ ״לנגן הי  !r׳״גיי״גננפזעד שישג ל• ׳יטיס ילט
כל׳הי שהיא מכרהמרשלימ׳ !טלול מעשי יטיימיהשכימ׳ ללא טעיל ׳כככהשטזה י
*או להימ! סכה אליה ״דה ידלממנגפ*:
וזיםנס
הי״איא״ס י נ י ח נ י ט י י ז t«n p0״ הנה מ י וה י״סכס
קשוי
כלייףפלסיץ
^  fאיט־ כ ל  « T T Oד ע «
,
נ ס ק שהמג ליעל״מ
L
שידטממאהיאאגט
A

e

w

כאאימאיך״יס^
5׳א שממי שיי

!9דל

קודמת דהככתוחככרגו כיקיס ליזכ״ל ש•
פתנךםת וכל שחככו/ו שידה קגק מ׳ק וימי
כ א 10
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כן

נחלת אבות 3ךק שלישי
? ו ה י י שלא •כסיין א״ס
י ז ״ ש ד ת ו י ט ט שתאי
<ז!הייעל שכהתה גא
מ ' מגמת לטזי כאי
י י יי כן ת ת ״ ׳ ״ כ י ת
ה מ י ה ג י ־ המיה ולא
• כ ט ק י י ל ה י ל ת שכת
יהי״״ כ י ה י י ת הייזשן
הייתיי עיכ נ
שהייך
ייך ה י מ
למיתי ל י ה ט א ג ט ״ ת
נ כ י ט ט ג ״ י ו נ ז ייתמ
H׳TH

לתכ״תו

דרמבם

קודמת לירארת חטאו
אין חכמתו מתק״פרת
הואהיהאוכר כל
שכעשייס־יכיכחכמתו
חככתומתק״כרת וכל
שחככתוכרוכככעשיו
א•; חככתו כתק״פרת
היא ודה איכ כל שרוח
היריות נוחה ה־כנו רוח
הכקוסנוחה ה־כנווכל
שאין רוח הבריורת נוחדה היכנואיןרווז
הכקוכבונוחההיכנו!

כן •לתי החכמה א «
ת ז י ז ה׳ על העינוי;
ההס חסץ> שמתה ו
ואהגה כתכתיגחי״נית
לטסף״ימהאחו ש
[
ש־געוייהו לייה
שהותלוכשיקיתו <ן
יןניטהיעומואתינן
•למי ויגה־ה ההגהה
מיניגוגאותו הייה U
שיתה׳ ה גהמל ת מ י
עלה התכתהייניזא׳

נזילה ״י שלה יהיה
גיל־ כ י ז נ ק • גיתי כ
ג־ית״י׳ הש;• שעה כ
כשי!; ה י ע ד -ג־ק״ה
יזכימי !כיימ״ז -י -
ועלהיאישיכמעשיו כ א ״ י ג ׳ ג ת י י ה ׳
כיח־שהתיתהיייהעלהייאתשאככישכעו
וכ״ו שמאי
•שתיל ג ״ ־ ״ ה ׳ מ י ן ל ׳ * ״ ״ ת כ ל • ת י ה ה י ת ת ה י ! ת ה ג י י י ת ל ו ת ה ה י ״ כ ו
זהי ה י י ן ה י ת ד ; יתי״.ה ד י י ן ה שגי הית שתחיי שהכית ״ ה י י ה״שטית״א״י* המייר
ש י ־ ־ י י כ ג ״ י י י כ י י ה י ע י מ ש ל ת י י ׳ כ י י י ש י ת ה ל מ י ת ״ ת ״ י י מ י ת ג י ג א נ ן י!שת שהה
כ י י ש ל מ י י ת ל כ ת ת כיכעכיי שה׳חזכיתיןתשיההשטגההתלהימט^היןיסכתיה
כ ת ־ ־  .ה ה ׳ — נ ת ג י י נ מ י • ! ג י ח י מ י ח ל י נ ח ש ה מ ט י ה ו ה  -ת ת כ ״ ת ה ת י ה שעליה הה
י־־כ־יה ללה לה "  .־ ד י ה ל!־.שיה עליה שכיכה כי הה כהמתכי תליה יגד היךי״ה ייאמ
ע י י נ י ת י כ ״ ח ״ י ה ש ט ש י ט ו י ן ע ז י לשלי״יתחטת
׳והע״ן״ה״יוהיהש;
י11ה
ה מ י ה ״ ־ ׳ ״ ה ט  -שמשיהעלי״ א י כ ה שייךיי תליהה׳ עשיס ה״חישייס הגהיוהק
ו ה ״ ה ״ י השט נעשה י1נ
יטה ה  -י י י היה ש  ,י ה י ״יעשהיהעייןיהטיק • ־ ״ ז
» ז ־ ל גייה ייהכי־זה־״שיש״ההככיהתייה ע י י כ י ת י כ ״ ת ״ י השלישי ש״לני
ז ה  :ל ־ י ט ו ־ ן ה  -כ י ז כ מ י ה שההיכייל־יכתחיי כיכוהמשיה׳גלי'השטגה ניו
שח-י מ י ה י כ ז ת יהיתת<י-יו ייה ה״יןהגיחההי״ג! ו ט י ן י ש י י ה ״ ה מ י ׳ י ועעש
שי־ט מה •תיגה כייי שס ד ג מ ה שלה כהה ׳ ״ ה י י ת עלי; היךימ שיגשין כ ה כ י ח ז י ך ה
ה י י י מ ה ^ ה י ה י י  -ש ־ ה ל ח כ י ה ה י ח כ כ י מ ה שחיייטלללשכיהייכיס׳ הגה ששהלדה
ש-יכשעיגילתימ׳ יהיהללכשסי־השמ-שכההכמיחהי!(׳.יו1הכיאס על מ י היית
* ש ״ י מ ׳ ה ת י ש ת ש י ט ה ה י ת ה ״ ט י ת מ ל כ ש י יהיה הימה ייךהכעיייווייחי׳יזמ״יול
על ש״ייתה ״ידזשיתה הלה כ ת ״ מ ט ת י י י י ש ה ת כ ״ ה כ י י ש י י ע ל ת ה י כש״יימ גכשו
»דזהשה )לזה י ה י מ שתתיךס ל׳ ס כ מ ת ני&ל שהסכה •ן״הת כלימי • ו ן י ג ע ז נעינז
והתריס
ג

עח

נחלת אבות פיק שלישי

מ מ ד י ה על ש י י י י מ • נש שלסימו מהמכמה ילסא דעמ 1מיינה הנה היא תשא נדיל י מ ו
עגמוואאישייאילא^איקדמלליאףנ• מ ק ק לה *סיי היינה אינש מ׳ שלא יךייה ל«
הלימגפש!וייאממשאיגמשי ה ז צ א ל א ש נ ז י מ ג ל ל ! ל י ז ל מ ל ל א מ מ ל י ל א ל ! מ ל ג ל היא
שממיךס נייו לה׳ שאינה ג ד י ש מ ה י מ ל לעגה גידה יעגיגל הייתה־ שטה שי״ש נהש1
וקשדשהאלאלגגקמקייתינינילע ל׳להלידיל־ומל שללשמלק ה ס י ן ההיא תי שלא
•עלהלייוישמלקהעהקלהיפטייישנמיוישכיזהילאמשיהעל׳! שכינה!על!ה א י י
זדי למלןעלמ לשליה רתשימתכמלמ־אמ״ שכל שינלכלעיש־להמלל־ל שיי -ל ג י י ל
לשיהיהיאשיממ־ושכמהמכמהומגלימהייתמימרלזלעל שכל שיכ לכל ׳.׳שידה י ל
שכלנדגמושלגאיהועישלשנילהלייאממשאוליזלילליויא״ינא שג־הה יתל ילא
עזי אלת שממין סתכיייל גמהילי •גאלמ-יהפסין!לה ליי׳ שהתה יידא ידיי' מהל־ט
לינזהגליספקכהמ-ס־ראתשתינישההיןכלהתכילשל-נל ש־ייל ע י י
יממימלעו
האמנה אין ׳שמהאי מ ד נ ה לייאמלתשאיהקנקהישיגת ההיא גגהש< שי איה!־לתכמ'
יקמיהגיהיולמאמיהשניגאוייוללשייעשה ייחנקייתכיימ׳ ת כ י מ י מ י ן ״ י מ יינה
ל ׳ י י שכמי שהמ׳י ידאכישאהנייהשמתילנ ' נ ה ג י י ד ז יי  tיו השי ש מ י נ י ה פ י ה
ללההמעשיסהשיגיההמייישהה נ שא  ! :ה ת ל י ה י ה • א ־ ש ־ ש מ י נ י ׳ מ מ י  ,י ג ל  • .״ ה ס
ל פ י ש מ מ ן ל פ ע י ל י מ י ל ש נ י מ ה מ מ ־ ל ־ מ ז י נ מ ל י י ה מ מ ״ ה כ נ כ ש י י ש ץ י י ה ל הייתה
אין ספק ש-למ מעשה מייני( ״ ה נ י מ׳ לי אה •דע ׳-שה י ה  ,ג י ! !הה לה י ־ ע •עשה
ייפיאתייש ולמי ש א י י ר ל י ת ל ע ז י ק ש י י ל ש כ ל ש י ע ש י י י י י כ ק י ת כ י מ ׳ י ׳ י ה לה לן
&ענפמהע!שק!שישהמ!מלקוט שהיא י מ ץ ״ ה ׳תפילי  hיי־ימ שי• ..ה נ שי.׳ מכ׳ תין
מותק אימי מ י י ן י מ ! ה ׳ א א י י י ! מ נ י י  ! 7י מ י " י מ ל כ שהיעש־ה תת :ה כשישי הייתה
י ה כ י מ נ פ ש ידקיל יהדיןפיל יעל שייימה ת י נ ה יעל י י שייזש־ א מ ת י ן כוה מ י י מול
יוגלעלילימליהנ״לאימיעאלגימא עגTליייששלו ת כ י ה יכל• • י ת מ ת ש א
ל׳ כ; יה
•היעש־סשיכיסליאיוילמישלמיש־שמיללגשמפממיע-יקמקל׳כ״ל
ה א ד ש ל י א ת י נ י י י נ י ש נ ע נ י מ י נ י מ י מ נ פ ש י ל י ך ל ו ת י נ ׳ י י ת  -ל י ל !יכקש היוכ״ה ישי
היא ללי מ ש ~ ש ה י ז ״ י מ י ש ־ י מ ה ילפ; לא מ מ י ך ס ליה ל י י שלה ממק־יס ה י ל מ ההיא
יינדשאקלומקיהליןלעלל׳מההישלכמ; ינליא לאייידו ת ל י ה • ד ע מ י י מ מ ״ היא
א!גיז ולזהללכדיזללממידעשמיהיעשקגסיןממגשלתכייש ו ל ז ה מ מ פ י ש ה פ ג י א
» פ ״ ן נ י ה מ י ל י ן ( א י י י נ ה ג י דגה׳ נא גל תיה שי ש ג׳ מ י ה יא״ לי •יתמשי• י י ״ ה
לנזגי שניסר׳ ל׳ י פ מ ח ׳ מ פ נ י י מ מ ׳ י פ מ י ד י י פ נ מ מ ל א י ס י ׳ ל׳ היל׳ עייל כ י י ל •הייה
יאיה־לאגיאלק־ישנימןהואאמ־עילייאלמ שיראו ילפנמ י ל י ס י י י ן י י ג ׳ חל־ע׳ר
כיל• שייעק ה״ ימבי תלין׳ ׳אייל י נ ׳ •עקנ ג י תנא א י י ליה ת -למנייה נ י ן ה י ״ ך ה
י נ ג י א י ־ ד ל ת ש א ק ה ו א א י י ליה ת״־ן נייןש • י ד י ה ־ ל י איי״; •דת מ ז מ ״ ה ־־ אל!.י
ה י א י א י י מ ש י ס י ל י א ל ע ז י ל י ל ׳ שיעי( אקל׳ללקדישלייןלוא לעילית הלא • י י י /
ל׳ ע נ ק
הגה
6ידס ללכד שנאיר!•איר לאיה ל ״ ד י ד ל י ת כ י ל י ל י י ה ר ע ל י נ ל
'יאמליזשאולאמיעא־הלשל־יממלזהטאהלהמ־לליעליעשיהיעשל ה עידית שמ
נ ל א נ ט ט י כ ט ע ס נ ל מ ר ז ק ׳ ת ל ש מ י ש נהסליל• ל ה נ י א ט א פ ל ע ט י מ ה ש ל י ת ג ־ ן ׳ ת ז
(
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y

ו<

•מק־יס

נחלת אבית פרק שלישי
•תיןיה ל׳ עיני הנה שכאי שגי המאמייס היאשיניס מהשלס הזה מניניה ויתייזסיס זה
לוהלכאייןמהתכ״מימייהושלי תגא לידי הכשיןולא למ״ שכחה ולא ינהמלק היימ
השכינהכטאיייטפייהיאזןשהיא •ראיכאשאיאה לא יהיה ניזזנ׳ כך שיכניע אינמ
ג־׳ינר יייאייהיאשכליעשמייכיןוט״י• עש־תגןלכישהכיזינ׳ יתיךית ואינה
יי־כיךייינככתינמהשי״עיהלכישהיכייההמנא^מפ׳ אנשיס שאותייס מעש ׳עישיש
היכה הה מ־קכליס וי״דךידס כה״ שיירעיההלהתתש מגאמש תכי עושיהס נייאמ תשא
וככשייןה״־עש־ש וכאשי״היי כהכךאיןתכ״יכהמינץ״מיככלכ השיתעיה וליית״ס
אי־נה כ׳ היכייה טימיא״ינ׳ כ״אמייש ״ככעולימ .׳לכי שכעיזיס יכיינ האיש אץ
לק כא המא״י
יכי כי נני״״יאה •ענית •יה תשה ינעל ״עשי !כמוט ישיה איכ׳
השל שיכלשי-יתהנייומנימההי״נירואה״יןהניתההימנ! ועניני שאן! עלכישהיה
הת־האלה כייט״לאי״יי״מייטן הנההכיטההטלליגלה ייעמ׳לכישכלל״כהעש
ינייי ישע איי-כמ הי־כייש ילת מכל הי״א׳ ליי״מ אמ הכל ׳לכן היה יןל מ ה
ליןל ד י !יכטוהנתיילמכיההינניט כךכלישכתייכהאימהיההגהההאמחנשא
אלהיהא־נהנמיהנילכ׳ שהא״ממ״ייככליייינכניאיהוכ״ו שאיויונייק ותלו ״נלתי
י-תי־טיכ־כתכ״ימט״ךד״נהטיא״ייטיכלהעיהקכמייה ׳־ככניש יכייילו ״כי״ן
עלי׳ ככיההיתשיסליי שה־עיהי; לזהשיייה׳היאכתיייליראתשאו״יעשיו •שייהכוסיה
יילית י.למ שלימיני י -נההנ׳ ניץמו והיה א״יי נל שיית הניממ ניתה הייונו יי(
׳כיי זז״ייכ״קיהאתיכלמישהיאאהיכל״שהאהיכלייעלה׳
ה״יךהניתההי״כ׳
והי כייי ש יה היתיי אכל• יככי •יתה ״!גי :ליה יה שקיא! ככי״ינא לייאינ התשא
נליאייני-כתייחשהשתליאמיכ מאנןגןזכאיאכשוייאהשאייהי׳ אי״־לההאי״ן
וכלייי״ :מיכיח י מנשיאיניייאתשתתייןיאיןנליאיינ״כיטיז׳ ייא תשא ואיני
יזכה כלי חייני־ק ניר! ׳איטאי״ן יא״״ שה יעלוה שיי שכשמיןענייאה מתלה וכשמיש
נייעשההמשיויט־עמכל יכיכלמיהנין הכ״מ! ״מיך״מ הנהאהק •שלנ׳ כיה
ש שה יני־ש הכל• שהית •יתינהתשא ׳הכעל שהוא היייעשה הישי ׳האכ״ה שהיא אנלו
הנההמגאי יתהשהייתהעלוההאיקהיאיהייכלהמטמהאלהממ׳
תכל״נהכל
והיי שת״ייייעה •עינה •שיתל ייה ״אלהיךשיתלמע״ד כיאה לייאה אמי• אלהיך
ללכת כיל ייכמילתהכהתימ׳ ׳לעניי איני• אלהין ככל לככך 'ככל נפשך לשימו את
נל ״כ מ •• יתינ כל תייןממ  Mייי יינה ל׳״י שיטי הכל הית לייתה אמ השה הנמי
גהטי היייה יעלמנפש ׳היימ׳ •עליה שלא מתשא י ויחה •י•שך שילך ככלייכמ י
!לתהכהתי־ג! ׳לש״׳י״סממ ׳יכטה ליה ״איי מול י יטייאה מילמא זישימיהיא׳
יי" ,לנכי י־ שה ״•לתא יישי־נ׳ ה •ת כ׳ נא״מ לנכיטייה יכי יןשין היה להכייתלין• עגוא
וליין• התלקהישכת ינכש״ ׳לייאה עלי שלא •יניץייןל כיח י ואינה פ׳ הכיזוטש
!היהעי הזה ככי •יךמ׳ עלי׳ כשצ״ממכפ׳ הכי נ״יכנמהמשנה < x,4ל׳:
*זרי
1

ע0
גחלת אבית פרק שלישי
שלכיא מסדי המשנה מאמר• י •7תטנא כןfenלאית! כיין שזכיתי לפי
nim
שהיה תכלית מאמייז שכל שיזה לטייתטמל הימני חת לייןן נימה ידיתו
היי שלא התה הא־ס כהישג׳ שהמאמי הזה כללי כהכנת הינדן להכיה אמימ יאמר יכי
הי ס נ0
י<סא כן ליכיג שניאי
 \t*OTtהרכינס יאשר שאל! ליתד•
2
 mtה רני
נ

׳*י׳"* "

זז ע י מ ש

ואן יזה ליקיס נימה

איכר שינה של שחרית
»

 "' .ך" •.
ייכשלק יעלת לאד
5

0

עיכס׳ חכי י יישא ו״| של צהרים ושיחי" /עד שינה  pהעילס
והיא אני
אינעה מיני דנייס ה י ל ד י ם רשינר־ /בתי
6

כנסיור־ /של עכ׳ הא״!

""^:ו ^

יקלעולסלאחישינה

*!שזי׳ ^ ,,׳

r ; 6

י

ו

כיעיאין את האיב= כן
דעילם!

האיש לכית הכנסתי
ויענ׳י ומן יךית ש
שמעלכתתלהשדאעסלקלחמל  pnהתפלל שדיא אהי הנן החיל נסיין י
וכמאמייידידידעיניאשיייייתלשיזכמיייתן !לנה שינה של שחיית על לייכ •כחיי
כללאדסלהתהכיעס אשתי!לתניהללית נחיתה ש1ל ת ניחט ייי-לה שליית נהכ•
והמהידתי שיספיק היל לתרס שינת ללילה כלה!איכש ליישאיי׳הלכ׳ שלזין ל״תר
זאיילע״יןהתייהילייייהה׳אכלשכית הנקיללשקשהיי״תלתנשס ׳לתלת ליידיס
השליש לידה כסכת הס גייל !כיי שהיי! כאיכה יכיכ׳ הקינה של ת י ל מלהכלילל
שנאמר קייד חני כלילה ליאשאש־ייית !נ׳יךא יכה כי שת תיית הינייע י־שליןש
כד היל ישי לאי קיא!תקל כעיד ללל איי יכל ליינ׳ רני ההנ; אין ינלש! ת י ל מלא
כלילי ילכ•ששנלשלשה״תחיזלאשהנ!מלליינ! אייריתיחסה שאין mלידיה
ניהל ל־ינ׳ ט זל ייטאלאיה מן לעילס!לשני ין של נלייסשיעיררעשניהללהת ידזי
אטללזכמ! שאיח ניחשלד דפשחיסנק שלשהלאיכעה לאישתל לילנ*־ל שלא
•שתטדקשלאאילייזין!זשני ע ס ק יפני ידהלהס ואייח ככיין תכלת לשח־
יקלאידיי
כאיל ליס טאשש שעית י זייעשש-תא־כעטא זיןלסגי״ל
נפסח־^עלקאקאיכלקתיןכעינ פש־דסטאסעדתשליהאתעלש&ת כלכייזין
הגלית טהא־וי הד ליס נינא •יתשל ס לס טיל יעי לכלי• ס לכה ת שתי שיטת
ולשיתלקנזיקלזלישתט־!לאיעשיקגתיל'לא־תפלל 'לא ׳עכיקכ״שט שלעילס
וידע שהיין ככלייס לנל טא ימכ־ת לאנש־ס לטיתיטככאזה הנלזל״קככיכי-יגז
יי* לאל־סכ־ק»תי ך הסעירה ילק אמיי טשחשת־ןלגאיל חתלזלחת לייןס טמה
כימניטטאיתניאהאיסיק השלס ילג שידג ידלייס טיש ככיאיס שתלי •ייילס
עסלשתעשע! ׳דלדיייי־טלשתיקזלשימלעסדגיילסיידאשיזלגשלל תשייר למיס
ות-דקל• מעיכ! ילייט ילק אמית ככיק הישן שי;!•עזי היה ישכת עטי יק יכן התג[
קזכאישמעילשלא שת שיזת סילק ׳מכלל שע^סהיצטסהקשטס זש־תתס כיי שזכר
ינימ

נחלת אבות נ׳וק שלישי
יכימאנה היא שית נכלימ העה שה״שעשעיס ע מ ה ס ל א •מלשי ממנה י מ י איזח
 pכמה מילייךן שכעז ן נ נ ל י ת העה ג י י ת י ע ז ת כאות שנאמי על כן על כהורה לא5J
אמי רכא ער שילה אמר י כ חס־א כל המגכל כה מע״ייךן לו נהיגה *אוזל
•ש ־׳א ״
שיההעייןיןהכיייימ רגנהי*( כ י יגמקא״י אףהשימע ישיתין שגאמי ז ע ו ס י ״ ס !
ששיוה לכי שהה ייגשפק ׳ י ל נ ל ט ן הכליה ש ט א ס הקכה להשיג״ שכהה נץיושה וגעהיה
! ה י ׳ • ש ג ת כ ת י כ נ ס ה ת שלעמיהאקרלה״שצליקמתלמיד מ1רה אעכ׳
יל-טית
ש ״ ע כ״״״גמתיכהגיגיתהשכלמתישככי׳״נאגפיהס!גסיכיריהס שוכשעסויעמ
כעש ״ה הנה אין יהי• למיס ש שכ כיןגע ע ״ ה ה לכי * ג י ד האי( ״כליה ז״נש!fe
עש־גנית :גי.כיךה .״'ס ׳ כ ה י ״ ט ת וייישך לארס ימה שיעשה ת י י ת עיא' הגלי
ה ע ל ס י ך  -יהי״ זה• יונ;קדע1דרשכןי1-איאשריההישהשילאהלןכענתיז1יש
* אהיי־גשישיא! ׳ץ-קשיא'ת שלנייס יג-יךה.ואיהלאע״דגץגיגאין שלהה ׳ג״יגכ
לניהלה ש.י,-.הי .ת ש ל ע ״ י ה א ק ש׳ א ת א ״ י ל א א ל ן נשישייית ילא טןנ״נאין לא
אשי .נ מ ה  :ל של  .״ ׳ הי  fיא ת -ה נ ז נ ה תל כ׳ הס כ ת י י ת ״ הכני הא למדת שיגייש
י!ל ייכ א י ן ה א ־ ס ל ״ ־ ט ע ל ה מ י ה ! ה ה ג א י ״זה שהיגייס האלהשטי כ״שנמינו
גלסכאס־ו ״כני שייכ־מין לגמד ל תירה והכלי שעה שיש כהה ״ א הכייות ניאההייש
והמגאייהה
ידן נהה י׳אהיייןס נימה הי״ט ט הה מיניה״ ,א ת המ־ה ״־k׳n
!שמי י״ נימי( מ ינ האי ה י׳  jהע״יש ״ ה ע ל ^ ה כ א ׳לאנה שיי״תהאיינייךדסומש
כי י ה שג ש נ ת י שהיית י ג ״ א הנהייה י ה ש ת ע ז כ י ת ה י ל י י ס היץשגיה ׳ס־פיייעיר
ה ה י ן ־נויייהמ־סז״נ׳ ילה ״ ג ט י  ,כ ע נ י ט ע י ל ״ י ה י ס ט נש תישלהוי״נייתייהשטא
ה  -י י מ  -ש״-שהכעילהטה א״ייכפייוי-ישיןפהייש״א• דכתיכ שיז״״ת כעייכ יין
י כ י א י ז י ל מ ׳ שייזא
רתיה״ת-ן—תידמכי׳ש״זזייינמעליכייתיהט-ייכ
ע נ י י אהוי• עלכט< כעייכ אי •מ כ ״ י י ש שהעייכי׳אה עגימ ׳גזלי׳ לכניה ה ט י שאינ(
שלי יה שית יה״; ל׳ • ת שיה ״ת׳ י גיאתס ו״כטסיה לתין ט ה ס !היג׳ י כ ת ת ל כ נ • עיינ
יזשיייך־דרל כ ז ה ש ל א י כ ה י ה א ־ ה ה כ י ה א ט ככנייכשמגיאהילידיכיסילתיהכיןין
ט ה היייןיה ג מה כיומ הכייזת כזה:
1

1

1

,

(

דירניס
שיג׳ יי הא ק היכיגס ו כ י
•cS
י י כ ע ה י ג י י ה ש״״ניא״ ,א ת
ה א  -ס ״ ן ה ע ל ה שהלה סיכטסעלכ״שיל
,
יגייה ימה ״ ה י י ה
ה ״ שי•-׳ להטמ אאימ

היא מ׳ t״pj

כני מכי!
בייט!
מ ל ה כד&
א ת הכיה י
נ ת י י ה ט א מ י שעיכיעל ״ ג י ת ה ת ״ !
ככיהסיאיטא מגלי
הכפייה כיה שאיי

הכ ילד איכר
רני
הכיזייל את הלידש׳^!

ה שש ימג והנפש אשי
ייא״ייכיאל״טי ה
תיגשהנייי״ה*
י י (
y,
^ ^ ^ ,
י
[עני*JTכי״גלה כניה ינלה
»
ל
יי״כי י ג י י ס א־ןי-ישm2?_,t1
פגיה ויעה וזט לשין
£י
ש״ניא• ה א  -״ ה כ ל
^  Q .כפייה ז ט א מ ט י •
 ן ןךב^ך-ןכזה מגפי  nג־י׳
כן
ת יה

והכ
א

נ

את
 VTDשיי אנדה

גדלת א מ ת פרק שליעח

דרמבם

וו

מיה ימעשיס טיניס כתורה של*«< כ ה ל כ ה קכגמיתפאל א״מ
1יט־ כיל תחשה דלט והכלב׳; פני הכירו כרבי ה״גלל כניס גמיי־ין
הי־עיגיעליגייתירה
שיש ככלהכתורללשין
ני״תלטחתעל ל אעפ׳ שיש בידו ת ו ר ה כפילס־א טלי יקיש גן
ליךס שיש כלש כק ורעשים טוניבםא־ןלו •אשיל! ייפר כי־ת
הי״ שן ל׳ ערלל
כשית ׳טכיט י הת
חלק לעילם הבאי
ושלתמרככללדט״ס
למחלל לקיש־ יעטגי
אשי אמר! לכי" גלש
שדךגגית שלש ק
שלעישל איתש אין ללש תל״ ,לעל ג״
קישיסלפג׳ לשש יד שיילל איתש יפר
אנ< יך״־ן תש כש-של תשכל אין לן
גיית״עלול נת״י גלישת י־־ך־ת ׳לא
דלר ( ; ״ י ו ככניכעל תשכ לת ׳:.לא
תזגית ״לת גיית תלליך ״על יךגגן י
יגפישת קיתלל תט״ת לץ־ שיל אשי־
עשל תשכל ׳״ת כיסירין ריגל ל ״ר
•יימ! גג• •ש־תל גתת לן ג י ת עילש
שתי״ד לתטתייש ילל אשי יכי׳ כים
כי״ת ״לת לגל שכית כ י ת ג:יךכ
א״ ,ל׳ חלק לעלל לכת גייל ישיר
וכיייךת יקיא! ״לת שכטכע׳ ליךיש
לתטתיכ של סי•׳ ,על ל״יתכ לת •כלח
לכשי שלא ישיית וללכט־ לש־ל שלא
יז׳תש
ת י ע !לאיטית יתל ול יית לייתס
ככישתיץיי״ככ־ק״י^לא״ח גימליקתטיתטסיאייסעיכל ש איילהככלויק
»גיסק־;ג.גיילאק גיס־ק טיכל <ככי ״כיני שיץתנית לח ״יי שת ת יש־ע
לנכיא"שלי•כתיכ כנתייג; נת״ונחיגי״י ׳׳•ל עיל ת כימכחיייח ••ת-כייתככיתת
לאמי י• אללכילת ידשיןיעי־לץלל יגי״י 'כ״כילל כתתית; יתכח ל״ לכי״ל תלת
ייזנת! ככל גל שהעלה עילית לטייל »לת לככיתל •־.שית• ׳׳קת שי״תל טלה תלי .׳-ללי
עללייענט ״ יכמל״ליתיתעל תי-לתל־ךננית יליךש התניית :לת יתנהג כש
כליגן׳יעשדתילק״לק־ש־לי״שן ילטק״ישיח ישעי ח• ־ ח לככיין״ין ש שלדג׳
לתל ל־עזרל ניד ״לא ,גט עלי שש״־איתתל־כלי יעו״ ניתל לעייל •טי ״כ",יששכר
אי ש כל־ כייךו־ ש״ככ־ •עט״!-תלל •ך שי ש״־ל דניין י״ל כשייא• י  .י  -ע; יה
וגעגש שנח; כ״לטת יכיתי שתי ידי״ כל שלן תה ת גי 'ל־י ג שיית ש־ענש כילל!
לקיש־ש יכלנאת״ללכעניןכלתייאייידיקית שלח כלינןיכטיי ״מטי חת לקיש c
ולשנילייגיללת
ל־יכזל סכי• יךשיכל׳ כ ת לכנשת׳לתליית תכה יח״־לוה
לייעחת טלנל כשנת שטת תחי ת ״יעי* ״ כתתלגשית תתישכת ל־׳״תה כי־ת
עילה ישיו־ל״יע-ל נה־ל־הככ־•ת׳ י 'ל;כיש׳ שהכל לייזננ־׳ת ל־יע—ג כיל•
יחלל את ה ג ת יככ כל כתג׳ א״י אכ״ לח חיכל •חשלל חלת כשטל שתלכי כל לת
לשית שנאייוישכתית• העלית עתיהל ותחל כתיכה יכפיק־עיטכלחיה איי יכ
ששתא״רית• אל-יי כ; עז־יהכל הייכוה את היא ;דית כתל׳ ע ת י ע! שגא״י תלט
ישכל לא תעשל לן י •כתת כת״ל את תנ ל״םת תש־יוי יכיל׳ כלוי״־ שיכחיש
^וטשידגשיש  Jtewמ מ ה שתדממדס מ• שא־מ מכני א)ע5גא<י״ת שלת נקכש
כ־ידס

גילת אבות פרק hvf׳<v
היידסהההנתייהאלא שזגשאזנית  w ^ l n n pאיתהלפ׳ מנתם י ימה היןלל
לנילנטננהש יןישעלכ׳ יןניעותהשנאמיאלה מ׳עיייי אשי תיןיאי אימה מיןואי
יךשמש־קיא! אמש איילה מיעדי יי הה מועד• ונפיקשניינינהאמיוח(לשי אליעזר
היה חיש ללהההמיעד זמחיף ״מדף כל מ• שהיה הגא מדישמ! ׳נפסיןה הללה מי
•יד  11שאמד לילי אחי אימי ענייל ל״ !כתיל עלית תהיה ללה הא לילד הליך! הלה
לכימהמיישאנמ לאכילה ישמרה ׳נכלל נשכןכמכזהאמהמיעדיסהעישין יילאכה לחיל
ה״׳עד אה לא איתה ה״לאכ׳ת שיןללו חכמי ה א  Tל שחיתו ליעזמגו יככ׳ האיען
שהתי־יהיכיאתאכ״שכת״1ךן ׳לקהששיפיתכ״אכלימשילהכמועז״״ימשדןש
נ־ןיכיאכחילהי״יעדש״־לך כך כאיש ליןנילי וחייכה ׳לכפייה ״ןללמהשההפך יי!
שכיתה תי־ל י שיחת נחנך שטי־י השי׳מה היא טליה יהה ממרחיןיה ח״נה עלהש
גה״ילי-לי -כיה ילנה״פיכיית׳ שלהכיההאטנ״היאייניתהמיללשניןיאן
נייתיאמילנפיניייסשנכיילעליהינכייתית ׳ככיאמי״אמלהשהחיכה״מרכנ
על של לכשחיתהההההכאשיי־להפגתעלהאיה״יאש״יעיינליוומינליוועוואשו•
איי איל יי• ״לל ייאש לילשתו׳ היא נהינה יל״דכא כשה יכא חיל מילה יכתמ עשז
י ל כ  pי ניי״ס אמי! הזל כל ז כ״ ת שעשה מ שה לא עמח ל׳ נשעה
לך מיטת סייס
יככללוההמישךלעילתל״דאייכו
שנתיש! יילייילה שנא״יייה׳ לייך כ״לין
ניית׳ שלאלילליככלללל שאיני ״יךשעג״׳נייימרלו׳איני ״מראין ״ןלי״תחת ימי
ל-־נלה פניה כתיל שלאכללכה יפי היה נשההייישלמי מייללת כאל הע1כיילו
נכילטא ׳כליק חלין יללימיש כיכ־ה כלמ״מ של חפי כלימי שיילעת על שיטוי
התיל״עללחנטתיעלל״ייזת ׳כליטךא ה־לייהכי״יל ׳שמיתה את נייתיאלא
יכי״תי״ללפניךככיייל יל׳ ניאה שלטנה היאזנה שכמןנאי״יי ה״נלה כניה
כתיל שלא כהלכה היא כננדכימילקמק ׳כ״ליסינה הטךאיש המליןיאיה ש״ט־שיש
פשע• התיה כפ• דיימנה 'לא עד לפיייש למיןכלשליא ההלכה יהה ה״לטן כני
חכיי< כיליה כל״יי ש״כליי״ן הא־ה כפיהשיא ׳לפי שעש ההכל״ה תמגשל יתיזו
א־יי״״ת הפניה ייתלננ׳ איי ל זן ילכק יל ש; היללימי יאזיל ט״יןא ואתי אמיא ונש
זלנכללניית ל־לייללפיזלתיללאנתנלאלמליכיהשמכלילעוויוהאתיה׳ יניא
שחיי* כפיי; הכה על תי״תיחיןישטנהזיה על פחית״שט אלפיה׳*׳ י כ ט ת ה ׳ ^
ייןללט שיהפי יל ״הליין לכל כיל• לאיל ללכיח״ה ׳׳עיי שיטי התייה שעליה ימנ
ליאאוי״מ יאהכתליעךני״ך ׳ל״י שפיהלליעלך סאט להליך לא י מ נ י ׳ יעל
ק א״ימ לליין לילל יניח ל׳ לא־  rשיפיל עיי״ ללל שן הא ש יחל'לנין פט מניח ניטה
יינלן״-ל״ייליללימנלילשזלשלאטתק-עזנילייערמתשפיטמייי־ס ׳שתיליימיל
למנאנלןתילייתישאשיהי״ש״זה תילייתגילייעד ת״המגללעטה יללממ
טטטתיי״ה״לכקחכיייכיכיה ׳הטנההיאשהכ״ןיטןכנפש יהאיהאשינשיי(
לאט ׳טייימת״הח־ההכיי״היחיטת נממעילושיעיושימעןמשעשהיכישלאכהינן׳
»ל!ל •דייה ת י ה ט ט ח תטחאמעייתך כלומי כינך לנינו וי״כח כפי יש כעיט[
ליןליןאלי״ ילה w
»עגק התימה שלא ׳לני»מ ואין טלק ןלללל מ
ת

נהשכלמז

גחלת אבית פרק
משפלתו ילא ישפר ננגימז יאמר המנא שאעפ שיש ט ח תןדלימעש־יטינ׳' שהה השלימי'
שיכר ר אנמ נ; חשא לא יהיה להדס ת שי יעשה מממשמ הפעילימ הינז נימ המלה מלק
לננזיטאמדהכננרמרההיאהלליךשיהמקד לאינ^מקדש^שהסעה טאיכזה
המיעדס <השכמ לה הכה לעילש שכיל׳ שכמ • י4א •ניה נמטממז י היא הכי כמתי של
אכרהסאטטשסהטימלהטלזרעקדשישהמ יכמ׳שאיזזל שאכיההאכ־נ׳ עיייד על
פתח שלנהמס לשיאי שלא •כנשי שס כעלי טייס • לכן היא •ככל ימה היא גלה כניס
במויהשלא כהלכהילא משליכי• הנטאיס ולמכמיהיסיה שהעמין קנלמאלא מכה
להמשכי עייהה כאח המיס היא הלנק פני הניר׳ טניס • יטיסה ע׳נ׳יד׳נס השס
׳לטןכט״לאייזייללישנימייכדישלאיה״הל׳מלקלגילההכא ׳אידי אן• על ט שיש
ניט מייה ׳מעשה ניניה עניני שאטלי  j p v״ימה לא •יעיל׳ לי ׳נ״סכמ פאה
יזפישעל׳ה דיקאשלאעשהמשיכהאכלאשעשאהי״ןלןדנרשעימיכפנ׳ משינה•
»<ה׳ המיז״ר שיאינ׳ כבל יכי• המסישיש נפיי׳שה״שנההזממיעריהה אמג׳נן אק
אמי מהס ממעייי על השפיןמאשי ידזינ׳ כיאמי הזה ילה על משיכתה יזה ט כי־ ש
ערקמלקאייי^שיאלישלהסחלקלעילההכאשנאיי׳עין כלש נדיךה לעלה יישי
ארץ יאל׳ שאק להש מלק לעילס הכא האימי אק ילז״מהימ־ה יק המיה ׳אין תויה
יק השמיש יהאטקייזס רטעיןכיזאיייאן היןראכשפייה־ז־נינ״סיהל יזשעלהיכה־
ואי מי כל המיזלה משי שממי כיכייה לא אשיס ׳עליך אט׳ שידל אויר מן ההינה את השש
נאימי׳מא ימיה •מגדת׳ על משנתינ׳ שלשה ספיןת האמישיאמישאיח שהכייתה
יישנה ׳אלי שאק להשמלק לע׳לה הכא תכי׳ •ימה הששה יטאי טא »  bשאי טעי נ •מ
לאניכללומישטגגיישאקלהה מלק ל-ילה הכא ט׳ ן שא׳מה שיט־ שיה הה -זקהמק
להש מלק לשלש הכא :זיקשה אס נ [ לינ׳ אליעיי היידע• אין איי שייזלל ממ היךש־ש
ימכזה אמהמ׳עחמ ׳שאי הדכ׳יה אי( להשמלק לעזלההכא כ׳ הנה אממיאל לי׳ ניכיז
שש יהשנ׳ מה יאה להנגיל ממשי אלה העינימ יז׳למש זהה שאיי הי יממיה יל
שנזכיז אלי כעביר שכמיכ כהש ני־מ הנה נייערימ לא מ נ י ניימ עה הימ שנזכי
 r xזנשהמזיה לא ניךא־נ נ י י נ אכל נטית נ י י נ עליה ׳היאי׳מ שהניא נעל ט״מ3
המודה יערי ניכי ׳•קשה ליה לא זכי נבענקידזימהיזמיייסיהיקהשי* ׳אפיזייס
שנזכיישמהשהסהעייך״היהיימרנטליסכפיאיטמה ״ £יה יאה להיטי ^ ל הלה
קמלכקפטייטיז כיכיסיזיטא כמהשכקאיס למניר׳ ׳כיישלאיטהחנתיהננכ
יהמאף שהסי׳מר תייי״ס כהתקה להימס ינייס שכקא-ס ליזטי׳ ככה לא יטה ראי•
שיזטיהילכקפניתטיזטניסשהיאלממהמהס יהגה כהלננמפטהלאנזכי כייינ
אלא ^ ל י מ המודה שכל המסמש״מכזהיאמה מראה ששש כט־ק מלק הכיאז היאיר
היה מר אלעור המ׳דע׳ כשמי ילא שט ט מלכק כני הכית אמרי על מימה פישקא
אק ידיה יק השמיש איר־ יכי ז1עזי היריעה הייזלל אמהיךזס <הייכזה אמהייעייינ׳
יהיפי כטמו שלאכידש אטנייהמנלה »  rכיסיה שצא כהלכה אעפ• שיש משכה
ימעזסשיכישאקלהשמלקלעה י יחהשניאהליכזהה׳אשכלהיניילשזכייני^עשי
המזיע• הס נ&לאן מ!יה ק השידסט אין אדס תסלצאמ הקישמש • ׳א׳מי שהקיננימ
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גחלת אבות פרק שלישי
רסחזלק זאק כהסקי׳שהאז ״נזהאמהמ׳עייסימפי ניייט של אניהסאלאאהק
גננשה ס דיה ירנימ שחשכ כלכ! שא•( יטיה מן השירס ולק אק יןחשה כקיכגימולא
כמועדי ״ ילא ככי־ג מילה ל־ .שלא סה השהכהס • וזה׳ הכתשיגהאלהימ נתןוי!
שננהג אינה היתלה פניה נמייה שלא מלנה׳ היא המאיר[ ניערה שנניע ואיש
ייאמקכיסיהשגעלפהה״יןכלמ־ הנהאינאיניגמאלההסנלש כנללאיןתויהיון
הש־״סשלח כ״שנה יהיא־ה הידיה על זה ששה נהדק חלק הניא׳ המאת הזה תי אליגזו
הי1דע• גפישקא האי מי אק מ!יה יק השמיס לפי שכלס נגלליס נה אס השלשה היאש!;י
ייהיךכנימ ׳הירעדימ יכייכ מילה כנגר מייה שנגתג ינהס חנלל׳ המנימ נלס שק
איהל״יןש זהי שהיא היינלה פניה היא כנני מייה שנעל פה )לקאתיעלנ^(
שחיןלהשחליןלגה לפי שייכלל׳ כאייי אין מויה מןהשיזיש ולכן לאנזכי ששהחלנק
כני חכיי׳ כיכיס לפי שלא יא! שה כנמ להכיא ״״שנמנו זאמ י נ׳ אס תה *!חי ל+ן
יגייה״ןהש״יש הא-גההה שזכי״ה״לגיןפגיחכיי׳כיכישלאזכיאיתזיגיאליגוי
כיאה לממ ייח׳סי״ן כיכילהגת• שהילגקפג׳ ימיי״ גיגיס היא מגמהאכיקיתס
זככי נאמי כאימי שגה שהאפייןי״ס אין לי חלק לעה יפי שה הייזכה שהיא ״לה איחית
ענינה״ שיפיץיי״כוהאמ המייהילייח״ה ׳שלכן נקיא כיה השס אפייןחס יל
ש־מיה אמ ה־זהי״ש אי א• זי מ ״יי שיהיה אי יכי ולפי שהיה ה״לנין מכלל אפיקיי׳ס
ל^לחהל-יד • wעש שאי הדלי־ס שוכיינ׳ אלעזדלפ־שאימההח״הונהאויווואק
יגייהיקיש״־ס והילנקאיג׳״אייסשיגכיאהמשיגהאפיק״יס׳ אכלוכיממיא
אחיי ק י״לג׳; פגיחל׳״ ליניהיהיןי ליזכיי׳ ככמיייהממככ ניןלין חנייו וכמ הייה!
ש־-ה !ל לפי שלח ־.שה ייעשה ״אלה יאפה• שהן עגייייג י^מ נפי ״חשכמ החי*
חל״געלנפש)י׳עה שחי(גהשלייימיאיגהיאייה ליגה׳ יעלכך זאמה ייאה כאי,
ייה־זלשהכי1.עשהזהכימההנרע!(אשי״גאז מפאמהיכייסהאלה שלאי״גא כ״ויז
נעיי-ימ חחי׳ מ שלא זכי מל הכינה האימימידא שידע• שה זה היאספר כשכי Bft'1
זייחחפיןיזס ׳אקל! חליןליעה ילבן הגיא יכי אלעזיה״ידע• נ״השנן אלהלאנייו
העין ה׳השהיאיךשין״ההשגהייתז ימאיגהסנהאפיץייסימלאיהיהליחלקלעה h?1
ה־יןלשזישנעיןיהחפייזיייסימכלסזיסכיןשיןכגיילימיא״גיהי גקש׳ !לכןהגיי
נכלל שחי ה״מ־׳מ כי• ינאי שגה זה עגינ׳ ה״ינימ •האפיץייס! י ילק נכלל נ״הכיה
הגה התגחי -יה שנל הילייה החלה ש׳כי נ״שגמינ׳ ינ• אלעזי המייע• ללה •ינל4
נאימה״שנהשלפייןתלקאללח^ש״הככללימהסיגיסימיאלשרניאימיניהש
יה יתח כיההשאלימ:
דוהנח
כעניי שיריח־-יגא _  , , .״  - .״  [ .״  _ _ _ ,״ _ tקיי ליאשקל״־־יי.
•טמהיאהישנ
 ,י" ת ׳
קי׳שחחמ יי־ • *
כמכימ האגשיה  bיראש ונוח י לתשחורת יההניזה ןא»י נזיין
שיימ הכי״ת• י"^ והר ברכיי את כיי דאדס הניאה לשתוגייןילסני
ארס נייל המעלה ש8
,.. J״״_,
כיהנו יזה היין ממה
,

,
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הרמבס
עניין לגלה קל ישמש אייל ועמיד לפגת
לאשר יתה!אל תייךר נפשן ל' ׳כשתהיה
עס שיי השער יל לעיי השני לא תעשה
קאכלתיק־י נפשן עי״ אל תשחק יחל
תתגעגע עיר אמי כ אמי לא תלש י ש״ה
שה׳היתין מהמגעגעעסגע־י לשנה
•ח״נ שמקגל איתי גזעה ׳גפניהזיעפיס
לא ק הסנה אכל ניין שתקכל כל ה־ש
קש;!גדיל לן •זרק ו1.גר לל חיש ״ י ק
לארס כשמחה וזה ׳!תר מייל שאמי
שייא׳ ל0לר כגיס •פית א״ר היי־לתס
נדאל ל׳ י״־לי״ לינ שהיא ״פיש מלת
ייקלל מלקכלת פניס ׳כחלי ליא ״קכל
לעזי מן ״קגל ת לללח ת אשי ידחיק
האימית תת( ע י חי נכח יכן יי ״י כזה
הענק כעיכיכל כגישה ׳הקנלה אי ״י
אי״ פעשנ׳ הליני גש־יזה אי לזגן״ללש(
לליא כירשליג ״קגל הגה ׳יעיד.

נחלת אמת מרק rt^rv
9יימ 1חא הייקיש גיחה הממי שלא
אזהיל ששתיל אישלינית את הניית
ילא עז :לנדל  pנייית לבי־ית נ
נמייגתש וית׳ רישא ק היטגס זכי
ידני תגיית גני איש *•איי להתרחק
מהסיר !ועזיהייזיעיזכיעיגשהמלגץ
לניאכממוכלסיכיי בעגינ• חגרת גג•
ארס לק יג• ׳ש״עאל רגל לתת גז?
לירי ידרך גאות !כיאי שאק לל יזדמ1ת
נניאדסש!תלעגתיהחגרה לי לראש
יוהסוידאשש נאמר על לארס מאל ס
המעלל ולמלמל ראוי ש־קלל לאייש לכנת
לשמש אותי לללוד • ואל מקיר אדס נפשי
ניעינמ ללמת לפני יר שנז״ל ממנו ולוא
אומרו לוי קל לראש • אמנס נשימנא
לארס עס לנער• מיו -לשניס לא ״עשל
ק ילא •יןל לעגילש אגל •נלינ עמלש
יזל״שולוללגאל ולוא אימת וממ ל
לתשז׳לת שלואגאמי• יעל שאיל לשער
שידא מעיר לשג־ש י לגל אס גן גיק ל׳  0ל לגלגל ״״ל נדעשה יעס גי׳ל ״״גי שיקל
לפני! ג״אמר שלמל אל תתלדר לפני ״לן י ואמיל גפיין ״חלל ל־ר שהיל מריךי ,מתר
יייאיכמכיתי ייתיידיאוכעשרל^א״רידליאזהש״יאהנדילת׳ גפגיל !גת; ל גש
ק לגלגל מל שיעשה לפג• קשי; ״ייג! שלא •עשל ענימ לדייש לפגי אגל •לא גמ שקש
המגועלו־גוריגגתתעסידל-פיללמי״סששעימ שמיייס יכיר שממול גפיק עשיה
ממשק ט!( שנתמנה אדפפרגסעללנכוראסיילילעשיתהלאבל״כנישלשל ולל׳גש
נוההיאכדישינהטכ! כל1ד1ימיא ואס ליא קל התניעה גיליח ומעשמ מליג׳ נ׳ ולא
•למדכרמנשמעיש האמנל לא תליל ליתומה לליחלשיקכלקשין יד נטל לפניס״עפ׳'
אלל •קגל לל ארס קשין עדיל לן  p rאי על־ לל איש מי־ק לא־ל גש״מל יעל זל א״דז
נפpהאשה שנתאלמנה לעזלה תהא דעתי של אדה הע״תתעה ללרמתללשלממתל
עמלס גנאיל'כגידל לגל pגאהגה ואידה כמו שאמי ליד מלן •שיייל *״עיני אמי •
יהלי״ד״ס האלל שישס גתרל שנא״ר מפגי שתל ילןס ימ״ד ג״ן שידה קל לרמש ׳״ללל
ליזכידלולנדול־סר מכני שתה והרית פני זקן  Hפג• ה׳ קן •היד לא פג• הגמור שהיא
ל ת מ י •ואמגסלמילמקכלאתכללא-סכשמ־זלכאלכלליאלכתלרען כי״ך וכפי
יזה שגדל כללכי דין אר׳ןפממש הויקללראשל״לן של׳א לראש שנ ריזש שנשיישיר אילן
יני׳לתשאורת לפתע המש ל• הייימנה עליהניךאשאמר זכפ pמלי ״כימית שאמר
תילננתתליןגריתי עגידנסקהמלש׳ עשזההזא מידניהחכיה ישר* ניערהש!ה
נא

נ i :!1

תשיש

נחלת אבות פרק עליעיי
יגשיסעלין״לן• והמאידי כמג שניח למשאוריגימא כמי קל לראש ס משאמ׳מעגיש
גדילה כמי שאייי׳ הרכין ל זדור!ישיגהו! לן ילק מא לא ממיר אתי ימס נשאמ׳ שאיימ׳
ילעג•[ שלא •יעדל האדס על כעל• המעלה ׳כיד שאמרי שכמי הת׳סר המגלל על הנו׳ליש
»גה.
יוומיפ

אדסגיריסויקימסיעלן
גש׳ חד
ליה ימי עיךכאה־ה מראש•
thtn
גמה קגין ההמגע יזמה
•שיאל נמכ״ה ׳גמגיגה י
*ייגה שיייגע ממגי ׳•מחיק לי הקכ-ן
ילדעמ ׳ידה מלה• לחמשז ו״א״ימ היא
ההיא ׳•קל יגלה ס
ל־ה ימחל• מליד׳דיי
רבי עקיבא אוסר שחוח הפיישימילהשייי׳ז
»1xr
מהטייאימכיד שאימי
שקללו ״רכן •ואכן כן
וכא׳ א י הלל ״הלל וקייותראש כתיליז ל כמגינה כגדי ע 0האין
ושיא• כ״׳ »*ארמי ־ לעתה כסורת סייג לתווי מדרסלכ״שיס• היא
היה אוי! שהייעמייה
»מ• עיךכא יה עשה כעשרות ס״ג לעושר
שהישיכ! ל׳ שיעור P
כ־ מלן׳ יליידי״ה ׳גא
ננ״ייו שסמסמישכיג נדרים סייג ייפרישות
הטיגהיאההגהאאיי
ילי״למ ׳״שנה שהה ם״גלחככד שתיקה
כיסיגיייה שיגיי׳לא״ה
המייחס שנמיסר ה דואדדהאיכ חביב אדם טיגה לאיש ״גג• איה
על דרן יה״גיילולא
המל״׳י על״דש יכל
פיי׳  xה״נ׳ יהיויי׳לו שנכר בעיים דכה •תTה מד״עהי שיעיר מה »
שהי־ינ׳ ״״שה גסיג• נודעת לו שנברא בעיים שעשה ׳u״ ״פג• שהיא
נלהגהכן הי׳מל״מ״ שנאט־כיביגיים אלה ים נכ׳היעיט׳ וה ה
ה״א״י כילל יכייפ
ליעקילאלפישהץגלה דגיה
את האדם חביבין גחליה ״אד ורמי׳ ידיו
ל שלי״ה האיייליל כמה
1
אלי׳׳״״ג׳ טיהמליגו ישראי שנקראו בניכם יה הייא״י שיהא ליג׳
ילל* שייאייימ אלה לכרך חבה יתירה נודעת עזןלאווהוכיח* ן
כקלי ועל אנא• שממנ
הש נחלי האיכייל י
יההילייעיי׳ .׳ידיכ״ה להם שנגךאונניכייבקו כל ״ה שיךה כפייןש
ייעיש׳ הכ״׳יל ימי״ש שנאברבניס אתכם יי״ היןי״ייה א״ר כל ייה
ל״על־להמי״ייימה אייזדכם• חביב״ ,ישראל *עילה ידוע אגל״ יי)
והיא ״שיג אייל ודא
לכןיאימ׳ להעיילהס
סכ״ןמ כד• לה״שיי שניתן ייהס כלי חכדדה אמי" הגל  89י ואח גן
יד־עמ להכנמכיגמז חבה יתירה נודעת להם אמלאיגמזגשגהימ
•ידע ה״עש־ש ימא״ג
נא״מ ילהייי״ככהה שניתן ייהם כלי חכדדה
ההייא כלו״ר שיהיה
ה״א״ יי*ל'ין ן ה״עיין
כי הגה ימלא כיכי* שבו גברא העןלס שנאם השיש ירכיה ניי:שז
על
כממשי

פ1
חימבם
 nVuאבחת פרק עליע־י
גירוש• הז1לטינ טעם כי לקח טוב נתת׳ לכבש עלהעשה יין ליןע*6ם
איל
ודעילייזיישיס הינה תורתי אלתעלנו! הכל אין הענק לן
דיש! כיד הארס להיז
יהה הגריליס rDx3׳
לילדה ואני נט״ל עפר והרשורת נתונד־ז שיעשה ולוא אייח י
כהההרכדי^ר ש ונטונ העולם נדון דהנל והמייל נילינה יל לל
ארס י ז ה נידנה לז
שקדיינ* יהלאילי •לי לפירוכהכעשהי הוא
כהישכאינינכהח•
ל״ככיאזיס•
יאשונח יוה יענין דדהאובר הכל נתון
נ ואה שי־קהשש •מגיד
אוהוח ש בערבקוכעודדפרושדה עס כני ארס אייל היא
לחה־ ולעיל לא לכי
^זיקיקליילראש יז
ייינהלין לעייה האש על כל הח״ם והחנורת הרק היחי׳ עליה לה*
ליה האיר י ככני יליי פתוחו־־זוד־דחנונ׳ כקיף שנאייליייליויאיי
ינ״שהיעאל שאה הה והפנקס פתודזדהוד־דד איך אהיה 'יל חשל
ואהיליאייי־ו ייל איך
ק! ליאש כהי שלימי
להכיש הנהקלליאש כותנת וכל הרועה ללוז אכ־הלם״יךס!לישע•
היא היה טיכה שיהיה יבא דליה יהננא• כחדרי יאייי הנניא הישכי
טילהללל וחחיכן
לאיש יןל כלילי נאה תםיד ככל יום ונפרע׳,
ו איי שהיעל׳יללח יני&לפניהיאש יין; ׳נשיא
עניה אי אכה אי הלך ה א ד ם בדעתו ושל>< לא-הלכיוזכג׳־ל ה
יאק הענק זה קלי־נ כדעתו דש להם על כה היעשה חלל לכי ריל
יאששנא״י־על ירשי• שיסכים־ והדין ד*ן אכת ״שהי היעשיס והיא
שהיעל• .לאינס יניע
היעיל
סנית הי ראה ילי והכלכתוקןלסעידה!
לככילה״עשיהעיל־ש
לעייס יכייל יעה וה
עקיללהנא
יניע׳ קנק חיק לא כשיעשה ח־ה כ-ל
איכעינ הש״ניש האלה שיכי־ כישגיט
להל חחי ״פעלי־לה־1כ״ל ל׳ ליה לליח
יישורילשיללילי׳י העשיי־ל ס״נלעישר
לחע-עלייןכקחוקיה״של הש•־^ הא־ש
גדי״ס שיל לכרישיינס״נליזכיזה שילקה
ליי• שיאי• חלי יהיכ־ס ככת .ירז-ל ׳יחיש
ילאזכרש״ל־סאחייס יכיש שיש כיערה
אחי לא נ־ק כליס לא יעלה ליין ייייל ן
ילהטיל
הנייל״לכיה להעשה •־חחי הלייל כיח
הה ענק א1י״ח rv
שיייש א
שהניעלי״ שה־לנ־נ הלן .זהיניה לחלן
ליזכ״הש־ליך ט אש
איד־יעלהיכאקסכיןשלא •ל־קטהנה כ עי• י נ־ל; כל .זהיכ ״הס על כי הכי־כ׳ r
הכני שזה לעל ״עשה הכייס הלך• לעיל'
השליאינהיל הוא שלהי למלירי•! כירן
יהנ״עליקנקחזקיזהיעלאח־נלכ• ה
יאה אהיי על
כז־כה ילשין להיי־ס י
הילעיייל נפש הילע״־יז־ל נייל לכעל
ל־ניידי שש־טקזיש״עילא ? fwל
עזנ יאשר כןעשקה עייני  pניע יה יין
כלזגליתלס לא שיך כי ש״נכ• יה נא<
שמ־
ע!

נ ^ ת אמת פרק )*v)h

חיםבס

עלהש״גיסאשייעזלשמייתהיניכל*
» י מ• שכיה אשיי נמאה דתי•' או עא
שלא •כיני גח־ה
נריך לעני גמאה מיי שהאטתחשח
רגיעית נמה שאמי מנת איה חנתק נמ• שהיה עשיה אסיייס א< השל• אשמו
ישראל חגה ׳תייה נ! יעת לז עשיה ענ״ס נל אהי נעשיה טנדש ואל
טראה שטא ״אמר ח׳מד ט אחט שאמי זה ההקש אמי׳ לעי חג המעשה אכל לא
יזגת א־ס שגגיא גגלה ייי ל! ל! מי שנית
החנוט יףןןון
לעי טיל המעשה י
חגהיגייהגודעתליש־-גיאגגלש ולן
ש-א׳יךתיט ׳לא •נקשה׳ לאלמן ״י! 0
לשא׳־גחגתקיש־חלשטךא גנס » המשל מטארוטנתו ידיעה י ואמין 1:1
ולמלתק •שיאל זג״ק לההללייייה:
החנה לליתתא ויליה תיזזקהעניןטןל
ליה עשה יא ית! נעגק
חשש ח
שאי[ שה הגיח אנל לטיייגהאלס יעזו
הגלהיכטקט לגלה א
ואמי! והגנאי[
מה שיינה לעזמו י
יחויייןמדייטא משל על היימ ׳Vt
וליוייתיא
אלהיהיעזהאתהא־־ש
עונזיה הנאק על האיש והנל ייתיןן
אלהיהאתהאיה נגלי״ אי ילנלי׳נו
לסעויהללימי טניגכל וה ח״ מ1ל6
כ־ייתי.׳ המש היה לעת שגלה היא
הנא:
קיכימ׳ח־ג׳ הייך לשה ליי שמתה א
אנקליהככ^םחלהיםלימא״ט • גגליא
יל־איתיה• יכן נגלה חלטה עשה אתהא־ה• לנל״א ״ עני ית איגשא י וייהע*
א־ ק גכטק נעשה איה נגל־ס ׳ככטק י תיא אלהיה אתהאיה גנליו שהה סי׳נין
כהניח אן• כ׳ היה ט י ל׳ ל  -ז ת יאייט מהיהיק היאש״ן שנא נתייה על <ה ולא
מיה שאמימ
ליההגיחיאיהנעטןהגטשיהטיןגגיהאתהל״אלהילש׳ •לאהכא
ששיא
יא*ה י י ה שאיי י שה לכיעה על •שיאל גג• לטי• •שיחל י ׳היה יא׳
שיעשה יאיייל׳ימההכסיקלכישה׳אץיהל״תןתיהשג׳ייהכחכה הגי לא ייגגה
א-להל״ אלהתהשלאגישנהתייה <כן כעני; התירה ליה לא הליאיכטקיואתה-ו11י
ש י י ׳הלי( השיק ט לקח •1ל יללי• שליה ינויד •
איך ילי טון יל׳ עיןלא שלשה חטתכהית ז:הי האמתאיגהטאה ז ל
סניעיא
•השניתכשץ
שההיאחיכי־הייןזהיאכגלשחלטהכהיהשכל•
האייהשטאיילק יהיק שנלילהי-שאי חליך המי( יא ג׳ש• לע• התירי; סנ-יט-ה להה
ויחי תה כחנה יסיית שקלל! נקיא נטה לייןה י הנה אה לן עני[ הגלי תימה ט*
ענק הכטה י שנתם אחי ייה יאה להכ־־ל יכה •לזיני• נשנ׳ מכתי[ י
למ׳ייח שנתן להה כלי חייה ט ליה לא אמ שנתן להה אתהתיה א איל
• aoת
הליךועיכ •מהל׳ לוטי כל• חייה שלאכאככתיכשזכי שהיא ט לקו
ט׳גגתתילכהתרתיחלתעזיט !יחייל־־עתעהזהאיךנכיאהשלשעושהתייה׳
האה על דדך היל• או על ידן־ המבלית׳
ניאייי הכלנהו•יגו • !טאכיכי; זכיאמי ה א ז ן איי ינ׳ עזךנא
ווש־ע׳א
איתל־ מיאתיהשטה׳אהיהתיהיתכתארסשננראכנלס ינייי*
הי
1

,

1

י

פ ד
גולת אבות פרק שלישי
היהאארון• הוא היה אימי לכל נתןנערטןלמהאסקלא נזכי נמאמי השליש• היא
היה אילי מ ל נם׳ ים י כמי שאמי כשאי כל  ; xכעי מעלתהמאמיויקיז •
למהאמימלנטינלשיןנפיעלילתוכי הסעה אימן יהיה יא״ ש־אמד
עשירימ
מ ל ניכה הקלי ש כח ך הי א •כמו שנאהי כמפלית רא ש ה שנה ת ה י וכיני•
לשה ספה ׳יזכיש עד סיף כל המיית•
כאודיו <נשינ העילה נחן י !אסטהפיחש! כדט״ המכישיס שליא
אחדעשר
ין אתהעילס כשמלה !תסדמ״זידותטרטכשרהמהיכ״ט לכלליה
יעמנעייתילאטזשאזיעשהל״לייכעיטמהינ״ולעלמ אכל •פהכלכ׳ הכד הנה
לאטהיאויש־אמיינשיכהעילסטאסכתסר ויממיס ינסלאיסל טה ״ליל נט; ט
איןזהמעטןלדקטאסמ״י׳תלחזידס יייפעלטזסי
להמיו!הכל לפ חנ המעשה • יפי הימנה שה׳״טןנ״ניתכעגק
•גיס עשר
כמדוינשלה יניעו להדס לפי נזיל הייעשה ט מה לפ• חכ ״סכר ה״עש•
ייפנישככפילהמעש־סלעיטשפעמ׳סיליתמיעקנקתז־לנכש !ל״שלכש-נןמיס
למי שיאי אלף זטנ׳ ננמ אהמ לא •עלה ממני קנק ״יתהכיתיתכ״! ש ניע ל״• ש :מן
אלףזטכיסכהלך•פעידס״פנישולככלייעשההנדתימתלף פע״-ס ול»\על< ״ינז
ושכן
קנק מיק ולאמי המעיירה נפש למע!יחמנד׳לל י ומהי כן כסקס ״•׳נ!
כמידה אק שט• יד שפדה שכ!׳ אהד כידזה טניק א! עשה נדקה לעני ״הל ו״נ״ן כיד
שפ־הלעשרהאנשיסאיהשליסתסדקעשיהאנשיס^דזינעשיהדינ״ף״ל ול ת״וז
לפיחכ המעשה אכל ל א ל פ נ י המ״שה ׳אלוה נמשט שהי היפ־ש־ס ׳התנא־ית
נלתי״תישכאהכפיהמ»הכיאקהדחשכהלא״ימ־ךיקני ־־ .־-׳ל• ט' מ כנפש
נס ט אין הני־סה הא״מ• כי״ שזכי היכ ט ה״ שנל לה א״יל תלי י לכל לכ י" כ ל״עשל
לא עיי י ול״תיילולכילתחכהקאסכינ״לפ״ייס וההכניילליתי-ה שגל ק
יטנלכיכ !כלשקשאקעגיןשכיל״סתכעניןקנ,ל״עלימ טלגלכי ,^,ל ״  -ל מ
נדקידנריסמילאכשכרהמנית טהשט״זתככפ׳ גוינהלונהזז״ינהלככ !ככ׳ bu
המעשה!אק טח* אס ק יייןלל תל •ני
נמאמי־ האתחן יטא שעשה ״שליה יניס לנ״ של אתי ט תמה מיאה
סיישד .עשר
נל״שלזל־עשינז״־ימ הא לכל נמי; כעיט ן לכיי״כי־־ל כ״שה
עלכלהמ״ס׳ הנלתטתפמזתל ה־1לתניט״קק ללילפנקכ כתתהולמ־טתכת
ה״כללדינהלל״תתאויליי^לוי״תכאקירזז־דקתייד^הה המ נפ־עק״ןלאיס
יידעמ״ שלה ידיעתי הע ׳•ש ללה על מל ש־סמוטולי־קיקת״מ ט׳הכל״מיקן
לסעידל׳ זראיישנדעעלמלי׳יה^דז־יילדי׳ייסלאלהטכפידיך ליפישיס
אק ענק אל האטת כמיזל יאל היזנ׳ט מקק־• <לא ליש ללס על ״ל שיש״׳ס י זלנט יפיש
המאיזייס לאלה כאיכן •ימח השאלימכלס
נמאמרהיאשקש^מ־האלליר עידכאשיזיהיקלימיאשזטכמגיי^פי*ס
יזנח
ט נעטר שנזכר ליעלה ״איד חני •שיעמל ט• קל לחזש רמה ל ט ט י ינ•
עיןנא שלא נשעה נזה נהתי היממה נהתולט נעג״! הקליתט השתק!קלימ ״אש הס
הלנית

גחןית אכות פרק »«<W
ה כ נ י ת ע ס ה י ת לאיסייהעו״זילושאחי כןהודיעיכלליסכהישיתהאיס אל השליית•
אנ־!•!; ל כ • ש ה ע ג י נ ׳ ה ת י ״ ש א א שיושג! כיזיןיילהשכלהאניש• י כ ע י ס ת י ק י ה ת י ה
ולה; •ח ״ נ ל־ןנל ענינש ה י נ ׳ ' י  7ח י נ י ע י השה והיא חסיני חפי הננייה י JWwJi
שחתאי־סלוהר״שיהרכיואהריאיןהלכהכתלה-דנהקישהרכ׳ זגסיףסיסה ה י ש
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נ ! מ ג כהויה
והלוההיאס״גלחויה
זכלוההורהשהיןכלהשהיא״סורתהיזכהיס
זוגח-לפשחל״ חלהיןטזי,יגקי!פיהקגלהגאןלפשיז י נ ק י לשלהי שהחה ׳לשלה• jp׳N
ו כ ן נ ת נ י נ ש ל ת י ח נ ל ת י נ א ה י אל תאגלו ההנ׳ נא ינשל הלישל למיס פיישה הקללה
שזי ־,׳ כ ז ל שנאמ ׳כשלתדא גל• !כ׳־ו״ה •ש להילה ה ה ה ם ת שהיה ניכל נהס שעות הז
אה לח •יהא •להפייו ש הי״ןיל יל זה א״ר ה שלה השירת שהיא הקכלה סייג ל ת ל ה ה *
ש כ ה ת ת ל א ־ ה י י ם י כ י ה ה כ י ח י י ה י א ש י ך א ע י ש י י ל ה ה ס ת ה ק ׳ ת כהיוחה שהיה ולא
כתתהייעש־יתיכי״ ש ־ י ז עשי תעשי עשי כשכל ש־לתגשי ואהיו הלח מהיןחןי
כל ״ ־ היינה שיתיךיר נ ה ס י ״ י ג ל י י •עשה ג ה ה ח ז י י ס ׳הגנרריס סייג לפרישת יל
כי לח שי •ל׳יהאיהלהכי־לעג״ו י ק ה ״ י ת ״ ה י ה ז ה ש ״ נ ג י י ל ל פ י י ש ע ג ״ ׳ ייןהיוגייה
א •י״ כ פ  pת ־ ל ת ה שזי א  -י ליה •1״ד ליכ יהירה אחיה דית שלא חסייא לא תי-אין ׳לא
ילזש• לאתי!׳ ילא  •trrי י ג ה ! ייי שלאתעיששהיא י1גף הגאיה ׳לא יחטא <לא
•שתכי שהוא ענן .התאיה הגי כגיתילא תחשא ואא1ל ל ע נ ק ניייש הגק שי .שגע• לק״ש
א ת ה ״ ש ה שנח״י ג ג ע ת ׳איןי״ה יגי יא״ נכי כיע! כשנחה ייתלשנל היגלית׳׳ Pre
•גי! ייקשיג׳ חתה פני•!ה-א פנויה יה  wxח׳ ״ •שלכ• • 11הכקי והיא אי״יס 1ל (x
! כ ת ג ל י יונה ול שלפיכך איוי גיייהולי/
ה י אה ס שה כקלקילה חיי ענ״! יק היק
שגיעיתלפ• שכי״ ,שגשכעכני נחשי יאק וה סייג אגל ה ג י י היא הסית שאויז אה א-עזו
ד כ י פלינ׳ •הא אפיי על• דכי כל ני יהי חי״" סיעלאכיה שתיקה יידו הגה כחכיון
ה״דיניתכ• שה החכ״ה יא״י על ה כי״ שכחג ה י כ הי״יה כהין׳ ספרי ׳׳גליה אחי שליין
דיןא׳יל־שיג־עיגייושיייגלעגהאכס שכלזהנאהי
ויכ״יתנש־פננתהגיתהעו
וא״ישגיקיההיאהשליקהכהושא״י׳ ח*ל העליגיס ״(•נש
על ההנהגה ה ״ י  -נ ת
עילכ״ש ז י ע י ס ה י ס ת ה יאתה השליה ע ל י ה ס ה כ ת כ א ו א ויוהכח נגאיגהשהשעגיייע
'יעה היית שהשיגו
ו ה ה י א ה א ת י י י ז ״ י שכ־כייהיפישיהכפיי׳שה״שנההזאיג׳
ל י ח י ת כ נ י י י ה שהיא ה ״ ג ל פ י י ש ת הנה כפ• הה שפייש׳ אק ה ״ ^ י ת ס ״ ג ל ת י י ה יל*
הייעשייתס״ג ל ע שי ולה השתיין :ל ח כ ״ ה ה י י ״ ג י ת כיאףעלפישיגיקשההחליץ
ע י ך ״ ה ״״י.ה י הגיד ע ג ״ ״ ה הכיח״ כה לח •נדק נ ה לא •נדק נ ה ס שס ס־יג שהיה ה ״ ד »
ש ־ י ש ־ ה ס כ ת ה ש ־ ה א י ה כ י ה ל ז ״ י ו ג ה כ י א ק י י ד ׳ שיפזיש שה היזכייה כש־אהי נשזש
על היה״ניתלפ׳ שאן׳ על פ• שהיא הכלל היזכי״ לא הפג• זה ת י ך א חכ״ה כשתש ׳כהיזלזו
אגל ת ק י ח חכ״ה ״י״/״יליד •יכייה י י ״ נ י ת כ י א שחכ״ ההניסא יחכה ה״כשי וייייק
•קיאו ח כ י י ת •עה נ ״ ף ההכיל ח כ ״ ת ה ה נ י ש א חכיילהילשיס • ח כ ה ת היפיאה י נ י א
ו״״גהא״ית•
אכלחכיהכהיולשגסתהלחתקיאכיחהחכיתהאלטת
כהה
קני;א כ; י׳שה־וכה־ע ה  -ל ץ י י ד  /ושמי יכי אלעוי כ( עול״; א ס אין הכהה יין •ייי!
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נחלת אבות פיק שלישי
לל שאליימו מדינה ממעשה י
לאמי ניאה לי נזל ליא ט למל שליה ליחש לע^י• מהוה ^שימהדיליש
וליק
לנאיתיס להיידקהאיס ידיי לעגיי ליי שטי שת לילי• עקליא ק ילללו1
 ifotלהכירס א שי המלח לזה ללחן יטעלגל׳ לדלח טט הסדן לק הטא מסדי לי• שנה
לאן מאמי• השלה יל• עקתא שלה נימגק שעה לשלה לענק הדייש עגמ! ייגה כמאיי־י
זה היאשין לימי שיש ייך אשי יל •ע• להתייזק הן העגTל ״לכד הלסילכלה שו לי עקגיא
קמהללאלייייאמה״לטתשזלייטהנטאסגן הלהטס !שייתהעשק ל־ליה שילח
שאיהאלירס׳ ׳הייןהיליעיה׳הטאעטןלס״ג־סילק לקד• ליייי שהיין׳קלימיאן
,ןוליליןליחלימלמעחללא מאיי לללי על איטי• לעו־המ ניליאטללמננ כל הניא
זאשאל ילל ילי שיאי• ללהתיילסל ׳נעלה מלאיסיטעלהל׳ •קיאעחל״לזן •עת
ער׳עיליסיינלעישאיטמלאיש׳לזיהינס״כלמיניךאמעחל• א״י ניללמ
מלמכלעחמןנסתיאלמילתן• מליהשלה שזיין ״ןלימ יאשיל־ישייעמ׳ידע׳ש
תג׳ כל מיגילק את לאיס  b iעחל יאשא ילק ייד י ל< יעשה ס״לס ליי של ז ״ח יד מס
•שמוילילייסלעיקיישלשלידתטכמ׳ שהג־י •לסימשליא לייזיני לגעשת סנת
לשדל׳לליסשמי־סימ׳נעיסאית׳יןלהיית שלא^יסי׳ל! לןסימילתיל שייייש
את מניתיה שלא יעגיי עלילס לאיה שהיא ליזיסי של 4לשעת המשא ללהיה ילק יא״
שיעשה לעגמי סינ-ס ׳לא ישען על דעתי ׳כינת לה• שלי א יןל ליאש ׳כיי שהמ׳נ אין איה
ששהעגייהאלאא גכגשלטחאששיתשליאליןליתדאשילט שליעינ׳תלס גמל-ס
נתייהינמסת למי ש^מיאלעזד למידע׳ ?יישלל את לקי שמו יליליה את ה״ייעי״ס
והמבילייתשלאליהסאטגילקאמי עקתאאס תינללשייי התיהשגכמגישיא
תל•? עחנהלעטןשיהללןלשהייהיסיייל שהיאי^למ המייהשלעג יאה מש־״י
א׳תהלאמיחץחטימ המייל שגלמל• זידאאיידהיסייתסיגלת׳יהיאה ידללת״
לתי ה־ע לאיית הממ׳לימ לאטן״ ע׳ שי א ש־ לא לימ עשה שמסיע המעשי׳ מ י שלש
^נbלס שאי לידמגית שסמל ת י ל עלתה נש!ידת ל נול •קנה ללן קטןהניתית
יעיד ממנה ייע לממיילגלאסקאימחייעשייתש״נלעייעג־נ׳ שלסס״גלשנא
מ-ייףהאיסאמייהעישימאייקאהילןלןתיןלענק ליגא״ת הגשת׳ת ׳לללחמ
לדידינהתתייי גיי נידמילן ולאשי תמימין״ליייל• •התזה סיג ליל לשלא
תג* למ״ עגמ־ל ג+שיי ייכאתעגמז <טא או״ח גיי־ססיגלכיישת ל' לליישימכ י.ל
ללייזקה יילתאיות הגשידית י״לללייזת ילגא״ת לדייהנית לגל אל ללל לזל עין
האיינימייףסהמויהנמהשנקא-ס ל״יןס יהיןגאה ילת־יה יהלגייג״ה x׳[
אדהלאלייז • עוי אמי שת למלמל שילקה יל שיש יי; אמי י״דזשא־ס ול׳א יי-׳מז
ליזלידס יטא נגלי׳ שתי* ת׳ יה וללי לידי׳ על זל ל״ שנל אק חישק טעיהת נ של שה
ילא נמעשה ניאשיג נשטס ילא למעשה ״יללה לייד ייטע שימי• למלייס ששית
עגמסנזה טד שירש׳ נ־לש ימלל מאת לשינן י זעל לה שטס להט ״ יהיה סהיל ליא
שזלימינ״שנאטדלזהחנילרתסשמאמתטיינתנלית ׳לשתיה לאיה שמקיץלית
ראש אין דאי׳ *מסי׳ לי שמט יל״ה ט ט ז שאמי של״יןןח־־לאיש אץ ניני״! מון ה לנטל
נ נ
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 n h n iאבות  p aשןייעו״
»זמט ׳אלי יגה כיין כשהסכל לילן לבי חסי יאימי לנל ס״ל היא לפי שהמהייימנימ
עהכמגזיס ידיה על גלב ל לדעת ׳קניי׳ • ולזל א״ח חיל אל יפסיע איה כסיעה נ*ן
ושלח ׳הליךבין״יהויןפה באלי יי יק ינל• הסכינה ׳שלא •לן כנילי• יאש י לפיסהיונ״מ
והי• שינ ניתק נאשיתשיהעליי ס השטנה ׳לשאיכט אטש הקלי כיאשהאקיאוילמסוו
ללססתיילאלטמ שלסלטד־א׳ס חכייה נהחלש והיא אוימיוש״ג לחכמה שתקי!
כלי מי אש ת־ נל שלא תפח ץ החכ״ה לאלטת ילא תישמנה חויי ידעו וקלי היאש עא
סכתה סייג ״דא השתיקה שלא •עלה ילא תיכי יכי למי ש^ינ׳ יאו• הנההמגאישננל
הינייס האלה •פיל שהשית ככ׳ גדח ׳איימ־ס ושכי ס״גיה האלה ׳!כללי העגייוי;
ושנית כלה ׳•ד-לח שלשת הספקית היאשינית ימיהוהייה המויה עלס״גה״שית
כיי שאיי לכתת ט על פ• הינ-ס לחלל כית׳ אתן כיימ שקנל׳ ול שנאייי על pur
שכעפ ׳כענק לחיידל ׳לכיליתלוליי נאיייח לש״י לן ק •היה דתיעס למן נלעל׳
ועל לגייילא״יילתיך שתה יל •תהקי׳שיס 'אמי ׳שמיתה את יישיוית׳ שענינו מו
ש־יש! עשי ״ש״יתל״ש״יתיוא״נה״סיית שיחת לתייללשייייסאשי״ יןיאילא
לשאי ננ• איה נליייייול ״אי׳ ן הנניאיסנליייתיית׳ וקבלתי שהיה עישהלאהיןיואימ
כפני עג״ל ׳לגג•! של אלין ״חיגל אחית גפני עג״ה ו״חינל גי״ י ענמל לשבע׳ הוקניה
ו״חינל מחית לכל ׳שיאל וסי״ןליכיאישכפיאכלילקש!י
•דאחנת:איששנניאמלל1ח ואניאחשכ שלחלל׳יכיעוןנא
 tscmדשני
עשל י ל ח ו ׳חיךית חכ״ת׳ על יכי׳ ינקכיה נן מלללאל  1bוי׳י
שמון ל של אשי כהה עקכ־ה ׳עיןתא התחיי״ שגיהה כייי  cאחי ׳חקייה אחת ועגין W
שעיך .ילק ״דלל חל כמן י י ן שלא תא לחיסלמ״ עגייה נשיסתכלנפחימ׳ חימיועג״נ
התחלתי שיי״כיגכיי׳יגסקכליסחיכל״יס שהיא ״הילך ל״יןהעפי י״ה ׳תילעל ״ת
עיךנאלשת-עלי׳ שלייןלחתי ׳ו״תיללסמלקאלסיקלעגיילכיליייג• לחשאיהלוא
נש״״יתלס״גיס ׳נעש״תהאיה מש״יתל״שיית ישלה התכלית ללחן לעשיתול+ש
ענית חי״ילח-ס ׳פחתית התחלתו 1טש כמי• עקכיאאכלליא נדסחגל גשלא
ענ •גיל אח־יש ש״לה •טי •יןימעלתי ׳חמי״תמייגמו גמגיאיתכפיגיימו ׳לנןכנוו
ייה שא״יעקטא שס־בל ״אי; כא שהיא ידוסה שייחל ידמיו אייייג• עיךכא שלא מ
ל־י־יכיעפיה׳איאלעפי •זגיהיה גישה אל הטית״תואל המעשיס w r t w
0ג ג׳ חגל •שמכל גענ־ן גפז י של״׳תיגייא[ שנגיאת כגלה אלהיס כ• כוה •תיין לכשל
ט  -ל ת ה״עלה יה של״יתכט שכלי יוה! ״אייי הכת היה שנביא טלה וכעי ״ה «W
עיזגיל ש־סתיל למיס אגה היא טלן שהיא ידלן ל״יןה עפי י״ה ׳תילעה י אמי מי
עיןכא שזלאל• ׳טאטלה״ת״י׳לליהיאישכ״א״י ידיכאיסילייאשהקיייידהושנ׳נ
) anשיכן ־!מר שיכ יסחגל כסייןח ׳היא אקיא! כניס למיןס שעגיג׳ א״ש ועא״ש
וגשאייסל־טית״״־כקהעת־לפטאגח ׳לוהנא "איייחכיכק •יאל שכקיא״ נניס
ל״ין ה'עשל יידמו ״לטק גטה אתה ל״ אלהתה לפי שטף הפסיק היא לא תיעיייו ילא
תש-י* יךח־ כק עמת ל״תי ל שהיימ׳ ״כני ישי־ 1יינה נפשי׳ ילה כלי כעי.״ ן כ• הה גי
אל ח וח״ס לפגי תמת יאןי כירתמן קיו״סח״ס וימשן מוס שלהחתה נט ה^ה׳ •־&«
נו«יס
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גחלת אבות פיק שלישי
יזעשיס משילדה יילפי כדרכי אכילס שנשידס ׳לפי שעץניא ק מהללאל היין לאי מה לשני
הסמכלממהיאשיטההשמכלימ שלישי ׳טא שלש עמיטן לימן להשכין <ט • ימס
לליעקמא שנפניהטה האמי׳ תסיכי יאשינה טהיאוי ל־עמ ח־יכ לדלל נמייה
וכמנוע זאתי ק יא־ה־ שימן די[ וחשט jילידל שכשל וממה שלא עשל לק ליסיף י עיךכא
הארי תכיכין •שיאל שנימן ללש כל• יזדדל ט יהי הה שיאי׳ שידע לאיש כייי ש נל שנמ{
ליליןכלמייהיהנימ לאלמע״ס •לשייחטאש המין שכל כיה שידיי נןעיןש-ח ינס
הקכהלזטמאמ •שיאל לפיכן הינהלהשילרהוהסמ׳ הטיףלוהשעקטאכן ״הללאל
וכי האיכעמ סכימ לאיס ידזיהי״מ כלכל ייכ• עיןכא וכי שלשמ חחי׳טמ שלש
ללי״מכהא״יאיסשככיאכנלס ־ יהסיעלמ כמאייי ייכ־כיש •שיאל שי.יךהי כגיס
למין ס שלוא על י י ן ללש לוא אכין ץנן ליא עשן ׳•טננן י ילמכלימימ כייויייז חכמ־ן
•שיאלשטמן ללס ללייזהיה שהיא מגלימ לאיש לה׳ י מ ג א י 1אהנס נעטן ליי( שיכי
עיןנ־ה למאהי סמה׳ יאל מ• עיןניא לפיש! 'לשלין השטןמ *דל איפשי ש־פל׳ עלה
נהו שכא כהאהי סלל נמ•!להאהי ללל ניסן כעיכ!( כ״! שאלאי ה!״ לן־ לול ק ד י
האיר״ ינ׳ עץ־כא!עעהש על ייך הכללימ יעמל אפיש אי יכל השמאל משמיישי׳ לנשי
ראשונה הה ענץ הנלסאשי ילי השלה הזה כ• יא״ד ט ל״פי שיה י; סי נפלא יכלה כץעןן
לנטל נהנו ונהיו שהנלסשנאהינאיסה׳א השכל השי ט •שכילי־כמ־יע׳ כללה יייכי׳
לי־כ ליייל נפי לא הסליו ילענדולו ע מ י ז ללשיא־ןשפיןשלש־כ־לליכ שיילללייז־ין
מאיי ההנשמה ההנ׳ ־מגין לכאי שיאהי הלמנלל על לכוי־ל ליימ״מ ש שי כל ״לנכס
ליני והיה הה שהיא <טא נאיס הטו ל»לי!שלא מאייי הלמ נלה על היןי׳ למי״ נה
ממאי האהנס כטף אימי פ ^ שכל אמ  !•Tואייי׳ ול יכא  x״יהד השיל נעטן שכי
»י יס ־ שטאי שש שלה •אהי כאיס שהיא כנלה שלטה ללי׳מ נפז לשכלימ ״שכע
היזגזנ״סעסלאכטדנמהעלמ ה*מל כעטיה שלשכ״ה שהשכלמ המיה ׳מ-עיל לא
תשמהשכחישילאידילאתלטדשלשנמ הטיהא-נה כשיש!לא ככלי ו״׳ה לטלשלל
•שמיו הלשנל האלטמ ו ל א ט י מ יל שוו וזו אמל טיש ילא ככל• ולול נאהי כשיש
שנכיא ככלה הלטסייהייל לח נטדנמ טכע נפשי ילא ״יזיק ל1מל ילק אהי לינ שס
עיל זל ואס אמו רידין כאיימ יאכל לניאל יק ליעמ מחלל ״מהי כאיס הפט זל הענין
<ט כלוחי שטה היה!׳ ליל נשלילל שחמי יהי׳ איימי ולפי זל •אהי נאיס כלס אלליש
מליין העניה לאנעגקמחט זי היא טינמהיכ שמה לטהה שמראה הינרח אס
יטדנ לעמן נהס יעגיל ימכיימו נזה ימין :ימי לט שיעיל נטי וידיסיעלשהנפש
לא־טטמ הא הלנל טיל ינפש־מ עש לאימי ליעמאלשכניי למי שטאי לינהיעיס
מריךס הספח ילק לא •סנילהינ שמטה נפש הארס ״שנע ה^ליסנכי׳ליס ׳•פי ש
עגין^סעלשלילמטזשילכל ללשנליט״אלישלא כ״ ן לו ה האלט ינ׳ עיךכא אכל
יוה שיאי• שנאמי כפ• שיש׳ טא זה הנה הפיליטטש bס יךהי יקנל׳ של שה הנככי
»לכי שטא םעל העילה י מ ^ ל היא  aק לי-ל האאי׳נ וטאיי זה שלטעל אי א־פשי
יפעל אלא אס טה נטיח ורעיל א׳פ; פעיל־ל ינאשי טה הטיא ״כעלה טעל העולם
»)מר*זנודאו אאאלאשנמנאיניסדט כלאיימ השליהממהנמנאיס נפעזלימאטין
ג נ נ  11 !1שהס
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גוזלת אבות 3רק שלישי
•כס •עא״ס ינ״שטס מייני 1הס איכעה חיני שלמממ טללים הנמנאיס לשכליס כלס *K
של״״מ הענ״׳מ י של״ימ המייינ הנא״י עלהנידמהישלמימ ההיגש ישלמימהשנל•
כ• אלי כייס כ-יןשכס נשהגה מייני •חגיך יאש׳נה ימחיינ שימנא׳ כי כי אין מי ש״יןן
ישט־ע ״השא־ןל׳ ׳כ״איו־ הי׳ שירי הנימי! איזן הלא •שמעהייני עיןהלאיטשון! •
אלה שמיןהשל״יימ המלה ניינמיסכי •מ כאימי מיכןשהס כיסייסכי הסנה נמדתזו
והמהמ זילמ ההתש יההת6
יכהימייהכילג״ייטהעגי״מכהס וילמהמממ •
וילמ השכל נס •״כא׳אל! השליידימ נכיטסאל׳ מהליכי •שנשמיס שימנה׳ כרס היוד
ייהל׳ השל ״״מ כימ הגשמים ה״מיס שהס היה׳ד׳ינ ׳היימג׳־נ ׳הד׳ממיש שאק tn
סל״׳ממהיזילמהעג״׳מ ׳נמ״סשהס הטממישימנא האהמ שהיאהנמיזה נשה ע!
הענהגלג־ יככמ ה״יגישיס •״נאההיגש נשא עלהג״ימה !*׳ההגש׳איסעלהעגס י׳ן
נמ־ס •״נאי איכע־נה השכל על ההיגשישניהס על ההיימ ינלס נשיאיס על העגסמי^
יה״קמלכלהשן״י׳מהןכלהנגיליהגסידסיייייגימיהההגילעגמ• והמזה איהס
גטי׳א״מ המהשל״ממ ההלה גלה ״גל• הגיל יסדיר ״ייגה י אנלהה כאהיזינמיכש(
ייכל נ־ ט הענהנ׳ ״מעלה איני זילמהמממ ׳האהמאינ׳"למ ההיגשהיכן ההשכלה ט
הכל כ׳ •ממה־גהמלש׳ה•; השלמ״מ האלהכ׳ כאיכן כיט•ילאידגכלכ״׳ שהיאכנ״נאי
אנל •״נאיכ׳ ימכנמי יסיי כי^לכיעלי״״טא׳נייאאימהינמנא״ כנכיאיס כי1גי״א6
ייכ-להכי״ ש־ינמיהכי־ימכנ׳שא־הסז־זיייסהיהכלאימשי הנהאכאימס השלמייז
כלה ״.״נאי כני ״ ׳י־עיס •מ •מי ״אשי היא כיעל אימה ׳נ״נא• גיןדלגשי׳ כאדש הייןנל
יי מס ״ד• יל ה־ענה ׳הנה״יה שהיא הייימ ׳ההינש ׳ההשכל ולכי שלא ניינא גני*
ייהנכימיס ׳מזכי״ כי השל״ממכלסטג״מהלייהמלטטאס״יןהאיהלכןגאמי 0
ש-׳הככלסהלה-הלכישהכלל׳ כסימ׳כלהשל״ממהנ״נאיסיגיויהעלמן ימ כהשכהז
על נכיממ ׳איל• ידמה ״למגלה מגויימנל כ׳ כיה שינל ייא נמקין ׳נישה ייהיכי ה״ע׳ייי
ניע״ ״מrס •1־י ככ• מלין׳ כן האיש היה ייייןן ׳נישה מהנ״י הי1הי הי״ שהיע ננניאז
זכי״ שהכל •הלין נכה ״ה x״ rxככה דאי לאדה שנכיא גגלהי'.ה הללכמכייכמ ׳כמאין
ליל־ץ הכ-יש• כסה ״ ״עלמ המיס •ל האלהיה כשמים יוה לכיי על המק הילך נכ״»י
4ס כייה המיה ככלס הלה• לכי שיש כ׳ דעממ העילה ככללי וכל מלין׳ שנ״נ*
יטשטעי ״ממ הני׳יהילה׳ העליין יימגהיוהאסיכהימ׳׳!אה״איכימ ״כמיממ שהגיל
נ-כמ כ׳ ה־־ו ה ש:לי שיכיי ״שינ ״ניאימ ה־גי• ועגמ״מה ״שייליש ״י״(י״הוכי־1,־אן
יעשה כ ללה יזה הכה היא ׳״גימ היעלה ה»לי העליין שכל כעילימס הה גהשנלה
יד־  -מ מ״יד ו״״נא ס הכה המינ• כמגיעה יגהיגש שהיא ייג״מ יעילה הגלגל(
הימכיעעיהמיייכלההכסין זי״נאטנכהטז הטכע־שנ׳ ההזנה •הגדיל והטל"!
כיי״ה יככלל טי־מהנין יהכסיי וזה! דיג״מלעילה השכל כה׳״ה ׳ההההל י ואס
כידכיי לכי שהימש טא כעד טעילסהיעלמן ילכן הה כיהכמ׳מה״שמיההיסג״ וכגייי
יהמ ט הכניס לכי שכעילס היעלמן השכל• מדכא עט״מההשגה יהשכליה הנכיליהניץ*
בניה כיי שמ״י״מייןיכג־לאייאיועינס מגקליס ידיךיי• לא ימוין יהיה הלי כעז
עילה הגלגל׳ ט כיד שהשידס המגיעע־ס תודי וממגיעומ־הס ימשכו שאיהמג״ג!*
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9ן ?5כ ממגיעע תירי יכ׳ התחלת המגיעה שככל אתל• האדם דד? מ ג ד כעד
לעילש השפל טשס •ימיי • איתעתהלייזית׳ שהסכננד אילעתהיסי״ת׳
»המני מחשן ט י ת השף ׳הזניל נידמיל ע־י׳ל׳ !טדלשת הככד •יישן הכשי
<כיד שחלק• טעילם לעלחן !לאיינעז יהשכל מתחחד־ס ככייה
מק! !כל״תז •
לעליונה ״יכשהיאהשימרתיין שית א׳ תש מ ל כאיס הנפש השכליתליח השי י י וין שית
וזיט״ווטדת^העדשיחההמימהימוינקיאהאיהע׳לה קש[ וכיד שיעיר עליז
היכהמייה נפיקעחמלקאיזיומכניזהאחולעל נעשה ארס ככלינו כדיי״־ננ! שני לך
ע ל ^ נ י ו א כ י י ט למישטמיימ׳׳ולמורלעלי!;כיד שהתגאו־ ?ר׳ לן ניה
שהאי ה!א ייךיני של הקכה יגלמו כמהשנשכעזטגמרי״כעילית־ישכעל ועשה כעלש
כאיק נפלא ׳כיד שהכה מ׳ של ככי״יתייכלה גת; גא-סלה־ייד גנל •י זה הכיו י ה י ״ שלה
ינל השפלים כמו שאייר וידי גיגתליש ולק יד׳ עישיס הככיהיס נהיה ׳נ־לחית כ־ו יי
לעילה!כריותיו מפאתאית׳ דיי׳ אשי ללל נגלי! מל כירא לעילה ילק לי׳ כלש יכי־ האש
על חנטה מישאלועזריהילאלאיייתעלדטחל מגלידת׳ נלהחלה׳ שהיה כהה נשל ית
גחל חגמ־גלכירא איתל ולול לח מ ח נ י ה גסיתא־ה יכאתלתייימ 5אל כנליי! יחל
אה המדע לאיתי  !bרימ לאליד יכי עקתא כאי י ח מג ג איה שנגיא ג;לה רל כיקמן
ידידי הל׳י האלטיפעיליתח וחכמי לקנלה הנינ׳ כילת ילה לככירל לייז י נל יליעלה
לישלכ־ליאלניךאתנלשילטינגיא׳כשחקיאיי־האינ׳ רידק י ה ־ מיה שפירשתי
•אק זההיין' לוחתלחיךיל יהיה גלה ):ט טיח •ת יד כלל כעיליתח ח׳ ההפ־יה הי-לנלת
יימנ׳עלbסיגדקאומוrכאיששכניאכגלהאלהיסואנקל ש גש״שכ יל/גלש ״׳כית
ילא שמין כיל שתינהגנלם ז(ל־סגיא איתי כנליא ״ עני •תיל ׳תיגה טלה •1ליה עשה
אתהאדסגנל-רז״עגייתאיגשאלאלילעגיגיליחהלגאישההגלה׳Lיזה! כחיילי
אי דמ׳׳ פעילית׳ א׳ אדלמשפיית׳ ׳שאיכ׳ שיין לאללנלכילחיככ׳ גשיית חל לל יעה
לא
כחת שאמי מתיג גגלינ׳ יכנלמ׳ ליה כפי זחתלטנל לכלש שלנ׳ אי ל פלה שלי
שיטכההגלהכטמשי&תילשימ׳ זאמנסמהש־זיייטעייגחחגהית־יהגי-ת ל׳
שנכיאככלשככרפ־רשהימכהטפעידששיגיילאילשינהלח־שחח־ עי ימינית ילא
מדיעיז שיעיר ייל ש .שה עמ׳ מלשינ מפני שטח גטה כעתח ושהקגל יילל -מל שלשת
לאישגשכיאיגגלימעזיעשהעי׳חכה״ת״הניל שטחעל׳ היתל להיכל שעש עמ!
זיכה טיש היכ כזה •א!״ אט שלזה לי מ א ימיה מפסיקגעשה א־ה גגל״ט ולח מפכ׳ין
יתיאחלטהאתלאישננלמ לפישהשטפייההשהיהלאמהשנאמיא־גהלטא פסק
טגנלהאללישכיאאתלאיסטטאילשנאמילנמולכג־יגגחתהיקלתתל שלל ט ׳
או גלל למק לאימש• וטדיעס •תמכתי נ י ל שהיכל לל׳טו על שכת דה לאיה ניי״ח
י י י כל טל אדי שני ידד איש אדי ׳טף הינייס שפן לה לאים כא־ס יי" •שכן כ• גנלס
ס•עשה אתלא־ס ט ליד־עללס זל ט שתיקו־ נפשה נע־טל ו״ש־כ׳ ייכנ
והיא למכל ט־ריל יליתח על זל לשזל׳ ת יגיעת וחידש״ת:
טאחגתךשיאלשנקיאיכטסלייץסיט זיא׳ישכיע״ה
יןשזזש־יזש־י׳ש׳
עגקהמעלהלזאתכ׳ פסשסכאכ נאמ עלהטעליהטימכנה
כה׳מ׳יג

גחלת אבות * p aליעף
האי״יידגלס עמת״! להממסננ אלח• • ולמה אס ק ״חיהשלס ת ׳ מיז^א העלמינלו
לכללי להייןהאינישיי״יזסמעלמהכנהמלאימיליש^נלנייאממונהינ היה האמן
שאי-י הנה האי ״י •ל כלס כס ממילהנהגמהעלהניס וכמושטמנו לעלי המגונה 1מ|
»rt־ וכי כל מת־ יטע לה! מה ״הא״ימיעיי מהעויס ממונה על •הס לסי שהקלה לשניא
א־נ הע• לס נמןלמ לעלהטס על יילהמוטס ומנה על כל אומה ואומה עיי ועיי ככל)הול
ההה־נשייסלאישממףלטיאיההיאוילמהההאיהימילאוילמהמהעי׳ ונמו שאיוול
סליה ״ול נולה שילש על ה״ני״ס ייחל אייה יעל ככליק כמג׳ מכמ׳ המגינה שעקיל הוא
היל כני ערכה שייעהליסוקשמטאמולפיסימ״היא מול פלשמיס ולמולה הול אייש
ומס־ ה אייו שהיא מאזניה ׳כמגהיאלענפייי*לספייניאל שההייאה היאממוןיא
כיני׳ ל־ל כניס ה״ערכמהעל׳ נה ׳שההילימ׳הטכטסהאלההממיטסעלהא״הממ
השייס סוכיינ הל שי ״לטמכיס שי יילטמיקוהמרניאה שקיא שייסהשכל'מנוצי
ה״ניעיהמ-לס הטייס ה שייימ״ס יהס שנקיא׳ גה ק ״לכיס כמי שאמי ואני נימומ tt
מכל ״לכי פיס •נקיה׳ נסנןאלילי•/כי״ שא״יינכלאלה׳ מנייסאעשה שכס׳ ואהוליוה
הקי.ה נפי•! יי; ליי״ה •עי ש־פיעלמליהיה שנהמי •פיןי ״ י1ל ננא המחס נמחה ועל
!•לליההיייללה-ייה ולפישהאלימטאשכהיאשנהעליינהלכלהאמיהיליהג״*
מלה נהטאהלטליולטסיאיינילאזהטסילסנה יאזנה להימס להלהיס שי• העלה ני
היה הי ה עליהס היינה הא״״־הישי^ימככלל״לה כפי איהנמג! היא ״ני[ שאיהא״ה'
ללה ה נה ילממ ״יושלמל״זל״טלטככיסילשייס העלהניההיישל• כהס ׳ממיניעלהה
ט ה״ ,לל יהל ׳כיככ ילה  Jxנכדל היינה עליה כהנהנמיה שפלמה כ• הה הסיה היאשיל
ומיע שטעלההשכל כפי טעמהזקייסהראשינ״שה־ה לעליל נייל
•ילייי •.׳ א-נע•
היעלל״נל ל שהלהיטה יקנל ״השפיע ש״נוי נהיז '׳מדכקלסכה היאזנה ״כלי
מילט ׳ימך ה שהל ס אינה כי־ילה הה •א ההשליי״מ׳ לא •מזנין לט יאה כל• אהכע׳ אכל
•קכלילשפעעלמ״א-ינע״סלהשיללשלימייסויי׳ ׳א״נהכעולסמלנליסנ״נא נהק
י>!י;ייי׳הינכמ־כשלי״׳מ 1י וטאי״שכעהלאלימכליה״כעיטעסלהמ ש״ה נלוליש
ו-ליה הנה לה •שיל״ כשליימסאכל לנלנלהעלהן טאלקייסליעלה !של״״ל לכלה •היא
אשיל^יגהי־על־ל ישלכמגיעה אמילההשל״׳ילהמי מיהשישמו שאיהנלנל׳ ניעיי&מ
יכי יהיה ״ניעיכליא״כטהזוינכעניה לא מלעילאהיישאיהנלנל״מגיעש משאי
ה ש:ל  c׳לכל ל .ילה ללי •ה ׳הלכסי עש ההיל' ככללי מסי ה של״ימ יה׳א כאליךו מ י י
הננהיימייללפןטלמטלימהכללייסהנההפלא״הה״ייככהאאייןשהיא ״•( האיש
טללהטזימהלל הלק ״יהי היא לאימה לישיהל״להשיייל ״כל ל*ן כימו שאמייי41ז
כד•ללשטעכל״לשיניה שלייילהלקנטלכלנלנל נפלאילכיטק נ ״ ק הכלי א״<15
ללל ושאייהיי׳־נלכטעהל״״שלמהנרמיסהשיייהיהייניעיהס הנה המגאייחיו
שהיייה ל שיייי־ליייויל ללנלגיל ל מ ה היה שינה ״נ לא לשי •״יל!שיייינתה כעלה
השפל כיטקלעליץכל•הינע׳ כידיגמלעל ל הימשין לעילה ליומני והגלנל העלי(
כיעילה השיייי• לפי ששל שמה י״ שפיט ״אילהככה הי״ שינה׳מכליה״נע׳ ועלוהנאיי
יפ; ילשא עיטן ה שמימהי לחימ •ומהשמש •המהימן'אמהככניס כל נגה השייס וניית
)השילאיה־/
,
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מש־ל׳״מלהס יעגרמה אשי הלק •י אלהין א״לן ללל העמי' מד! מכל י ש י י ס ׳אמלל לקא
••זהלאאזגשהכייהכיזלמיזניישלההמליליעשניזלהכהסלזה יכןאי; נ כ י ש מ נ כ כ י ס
וילכזדעגדיאלליסאשייסייש״לז׳וללסאלליהאשילאידעיסילאתלקללס׳ ע י י ל מ ג
ה י א כ ־ ג ו ל א ש י א ל ק ״ א ל י ד ן א ׳ מ ס ל כ ל ל ע י ד ס ד כ י י נ י ס ה ט י ש ל כ ל י ע ש י ע ס כ י מ  T׳4
ויחל נכלכל ע־יזעייזלשסשסלישיאל מעלל נד׳ללללהמלשההענהילא לילל ללס ל'
איכה
הנהישיאלנחלמהשהעכ׳מככיזהנקיאהשימכערןליו יימחלל• לחלליס
גערןישיאל לה ״ןיא ל• אלאלהיה אי הלה׳ ל א ק לי ל ע י י י שהיא ישכ״ענה׳יימיעל T
א־זיעישכשדי ייגגל שגע׳ ל ק היה כהששגה ״שיקה 1ה• ה^הישייגל גישי־ 1היא י׳שכיע
יךינתגליאתגעי׳ייקייןיאהי^האלהיסאיהלהיהאיזגלגי״ה־^יןיה״מה ל• שכילה
»כל העירה כ׳ ל' כל לאין ׳למיג ילה ל׳ לעש ׳אני אה־ה להש לז1ליה י ל מ מ כ׳ ע ז •ך• ש
אמה ל״ י1הין יכן כשר לששללהמל׳ לעססג׳לל ׳ 0י כ ש י ן דלי אל״^ר יכי ש״יג׳( * ״ י
הייילכלגל קיא ל ק ל ל ליע מלאכיסלסילליס לשא לכמה ח ״ י להש כייי יניד ינגלכל
לשינה ל ע לשיגימילגאיהימ ׳לכילי נורלימכיגילסכל השיגי• ׳לש׳נ״טלגיילי של ל ק ג ה
עלאכרההחדעושנאמרליחלקיעמ׳יעקכחכלניזליל יכי״שכיאימ״עלזהכשייימ
נריל ׳המימי הסהקימהניפלימ •!לה י ( המי י ׳יידנ^ה יל נ ״ י ל ג מ ה י שנה א שי כ גי n
יאמהגןכיי׳ ש המעילה יהגה להמאיזד׳ האימל ל ל ג ל ג מ ל  rtי נ נ כ ־ יל שגשמי י גילה
*רץישיאללידימלנחלמללה־ימיזכלחי־/יכללאיכימיי׳כנמכעכ״ל כשכלי נלל״ל
ליךכיל הניס ץ • •rkכ• ליי שלגלנל הקשי להמר היין ״ א י י ך ו ע ל ל י כ י ע ה מי היא כ עגיל
הגדיל לאייר אימי אשי היאכא״געגיזחכ שיהייקשג׳ גס כ ע מ ל ההיא יש יייןל ח מ י
מיקלליאימסיעללככילכ״ כקש• ה מ י היין י ״ מ י נ-שה <דא י  -ק ל ל ל כ כ ככל ״כל
ל״שיכככלליגמ״חדחלקמייכ׳ייהחסי״כיגללליאימ״כנל׳ לש^ל׳מ ל׳ י ל ה ״שיק
<ליש ל ל י ש״ד
 T w r w wעיי הלק יזיינל ג ־ ג י שהמייעלל 'דכיקהמי ג-ול
אלליסלשכמיה״קיסאשיניזילשקש״ישסיהיאהינ׳׳; השי לכל ה י ש נ ג ע י ן ״ ק ש
יכ״׳שעינמילריאימשנמיחילאיץיי־אינימגשמניייינלנייז ״ י ח ל
לכיכככנלגל
1עץ כר• לא •נייח כ ח ר ץ א ח נ נ מ ־ ז  -ל ארץ •שיחל כשגילה נכלשל ללדלק ל ה כ י ל הישנ״ה
יחינסלחשילעל־קלזלילהיל״לעלל״סגיחכל• חיכע׳
לעלהכהילכליאמכע״
לאי יזה י זכהיי״ש איילז ה א ק ה״׳ כ נ מ לזה כ ל י גלמל ידל׳ י ה לחללימ ד כמל ליי ״ה
כיל ידיי א כ י ל ס אכ־כיכיכאשיגמ־זי יילל אגש• י י ״ ג א ״ י נ מ לאל ״ מ י ע ל י כ י ככיי
שמי יגא ״ א י ל יייל-ל׳ לשכמלייל לארז ליךי של י ע ר ׳ נו״ל לעי כ׳ מ •מכשלשה •ע׳ ייס
כ פ י י ך י מ מ ס ל י א י י ל א ל י ל ס ל ע ל ע י י י ע ל ל י מ ל • ט ל נ ל ״ ע ר ׳ י א ש ג ל ג ׳ י ע י ל קלל
גרש ש לאי יזייני כ ע ל המשכשה יהיךזליס ח שי עיכ לללמל ג ל י י א־לל׳ יחי זזלי א׳ ״n
זאעשן לס• גחל י ^ י ל ן זאגי־לה ש י ן י אשיי ק ״עדי כ ״ ע י י שגי שלא כייי שמ ל א ק
ל נ כ ש ־ מ מ נ י ז ר מ י ^ ה א ר ל ׳ א א י ז מ י א ש י ע ז ג י ל ז א א י ״ י ׳ ז י ע ג י א ל ר ס י ג ׳ יייה ״ אל
ל ^ ר ס י י א מ י ל י י ע ן א מ ן א מ ל א ד ז ל י א מ עיילי• * ה י ל ה ז י ע לקדיש ל ״ י ע ד ל מ ־ ש א מ
'אקניללכק־ישהיכשליילסדיכליימי״לליך־סל־דילינשק שגה אשמכ׳ד * ל י ד ה
»יי 8׳מולדייע נקר׳שה גאז נש״ע ל  /ע ל זה ללדמג ״ ע ז י כשני ה י ע ד • ' ה י ן ד י י זה׳סין

גולת אבות פרק ?ליעף
עליהס ״עזי שלישי והיא אומי! שמה ״מייד אימך נמאד מאי וכמתוך לטיזמלכיימאלדן
מאי שהיא זכיין ה״עוי היאשין שככי ״עיי כזיעיאיהיז ש י <היךמ׳מיאמכי*מי גמו
וגיגין י עגמ׳ שיהיה עזיה״עוי השג׳ שהיא •יזשמה^ שעלמ כימעמ׳ מימי
ואי מיז עזי לההמנן להלהיש היה להי־יעו כ• שני הייעור• אשי זכי אינה מכוניה לענייש
נ׳ אינה מכל״מ אכל הה מדיניה לעגיי מכלימאאי שהיא ה״עזי השלישי יל nrr'fc
לכנהנמז ״מכלי א״כעיילא ׳מהיהלכיככ״חל י הנה המגאי מכל והשקו יה היק מוין
וכמההיזי״הלנהחש-ס האלהכיעיייהשהשהיאליכייסילייישיכה אמהאק 'להממם
ידיח־יהחלהנהגמהש מיעל שלשאלהכמןהשלהי עקיכאכאיהי׳חכיכין •שיי! שניך*
ננ׳ש ל •י־ךה כילהיימ׳ אניני עשה עמג׳ אינהנימלימ'אמ הנייאימ שנשכעיה נכש יוזז
אכ׳ מיני ״ניי״ה ׳•שי״נ׳ השה כליככ׳ ה שידה ל כ ׳להיימו אניני הייישנ׳ איני ימלאו
הה -ממ־ מלידס ל rx׳ נכי היא לכל האינימ ׳להממ׳ אניני נמימינ׳ להנהנמ׳ ׳לא מ
כיני ׳נינמי א״נע• אה נז״נ׳ ההשנאה כ׳ הילך לינייה ״ כאנ אמ נן יינה יאה נז״ס
ה־,׳ נ שיה ׳הגלממכ• כא שי ״סי איש אמנני ״ אלהינ׳ מיסינ׳ הנה אה כן המיימ״יה
והמסי ׳המכה היאשמ
על המ־חיימהחי״ה להנהנמ׳ יממכין כל שאי הא״ז׳מ
מהכלה זכי אליה כה״נעימ א־ה היאזן ׳המכה השנימהזאמ ההמאמיימהמעו(
זהי שכמה יכי אליהגי״יאכיהסיגא״נעייט ׳א״נההמשיהשלישישנ״נאאמי זה יהא
קג ל המ יה המלהימ וכי אליה כיו ״געימ״שה נניאה אל הי סיני י ומזאמ הכאינה יח
ה־נימשישהילנןוכיסהשלסיכיעקיגאגגהמא״ייסהאלה והיה מכלל המכה השנמ
ה׳״מזדייעס:ומדיכנמיכקיסנ׳!גגח״סכהנהגיטויכיק•כיי שא״י כני
ל יל-כה לא מ-עייי׳ ילה משיי״ יךמה נין עיניכסל״מכ׳ עס יך!שאמה ל״ •1היןיגן
כהי״להממל לעהסנילה״כליעמיסאשיעלכגיהאי״השיייזכזהשנמיממה גה p
יהמ יכיךה כ׳ ׳ל״עלמהיאיההיאמהכיאה יכי עיךכא ׳לא הניא כמק כני ככוי׳
והימיז נזההשאלימשגומישכיעימ׳
היאחכיכקישיחל»מןלהסכליח״יהוכז וככי זכימ׳ הניל
ר^-׳ושיי-יניע•
ה״א״י הזה ׳המנה היאמ״השנימהיא יןי״מכי״ןלשליזמ
לכי דמיי ההכהנה היה כיי" אכיהה יעל ממ ויןכלמהמויה היה ע׳ ״שה י עס נן יךי!
לה ץ-״מ סכה לכי ש״כנ• יכיןי מהה שנ\יז הינלמנה גא< ״ה היגיכה חל היטיה האלהמ
שמל -ייה ה ,גד־ה היאייה ׳ההכנה הנימה להמ״ימהיכיקיהה שנחה האלהימההיא ר
כיי שמי׳ח־ מ־ייה חחמלידני נ״ח ״״חי ויעץ עי שה כר• לח •נ״ח כאק אמי כיי שוכימו
ל״עלה מכל •היה כשמנגוין׳ אל עכעהאק ׳סנילמה ה״כייה היא״ה לממ לה להילימ
הכ״מיהכייה״זכחההוהככהנמ״ח־ה^ישיאללהיכי; גאגשיה ההשגחה החלדמ
גל• ח״כע׳ להדיח כמיכה עץ היו״ה הנכז״סיעךד־עמאמ יי ואהכמי אע עןיו לאשי
יגע׳יהאקעהה״עשיהיהמ״ממהגכאייס״א־ט ׳מי״ס״ה ״״גי אשי הס ההמיה
היאייה להק ההיא ילה מילה העג״יה ההיא גא pמחימלהילה־ אימי הכי׳ החלהיניא8
כא pהכיחימ מ ל גה לח יכ״ח ילה •נדל ״כלמ׳ המייה ׳העגייה ולכן יייהי ״Kx
המי יה י מס מיה מ שכס חלה׳ האק • נההההרממהייגיססמהנריסכשיא יעלה »<
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השה נאק • יכמי שאמי הטיח כ׳ אין האדם מניע אל הענק האלה• אלא כדבי אלה•
יניני לימי כמעשיה זכיהכהסהאלהיסיכפ׳ שיש• מירמג׳ האיידמ ההשכמה היזלהימ
יהדניקהעלמ איני נקנה כלמיי שכלי ילה כהיךיה יכה כ• אס כחסד;4דה לכ• שהמ־נק
האל הנטל הנטריהטראננמנא שפל מי״י־יכאדס הנה היא זמר •נא ייהענע ׳הנחלה
םכהל-איינילק היה הל יהד ׳הה־נכלסכ׳ להניע  r\tשיא ׳״כר כ׳כ ״דדןיה השכל ״נ לקנה
המעלה הזאה .היא לא לעזר ילא למעיל ילק מיכאשלא הלה הנכיאה על הכי• המי י׳ יעל
כיליסיכיהסעהכלמהשהפליניכעמנס מיןרמה ׳הלהכעידסיכימעלהכלמ׳״יכניס
האיממנ׳ כיד שיאינ׳ננדע׳ ן שהיה עיני אימה •נ .י׳שניקדכניקייה ימיןע
ואין ק
ויי לכי נחל ממשה שניאה הלי׳ החלהיס נהיימיייעהא־נ כאן •יכ-ימי־כנ׳
הל ממה יהעק השכל• כ• לא •ינ־ו כאיש נחע ההכנה נס כעכע׳ יהיה זה לכי שהעה; היא
לארש מא שי היא איס ייני1יך הס ק להננמ שכלי יגא־כ ק הכמ אל הכעל איכס היטק
^ ה ׳ יכל שק הנני אה שהיא המעלה העלמנה אשי נ׳ היא יי מיס יהנד שהיא ימי ייע׳ לה
ייארסילמעלהמה״נהנהעכעירהיאאלמכיהשהיאישימלשיממלן טהמכלימ׳ כמי
שיממלן ינהלימהמ׳ ימהלימה״יכי ילק ילזילעה ה״עש• הניט לכנמ ׳מיעי׳ן מיימו
להזיל־נזהמהלמ׳דהעמנישייס ידכיק ׳הנניאה היה י נ י ליעלה ״השנע נקנה ׳.ד
ההשיהאלידאיןמשגנלמ׳ייליהלהנאנמיימייעהדכייסעמנ הכייןהמקייה ילא
ניעשישמה מ׳כמס ׳דאממכיחשיסהעלי׳ט אכל כיד האייניי־ככיין ט י ״ ה ״ק׳.למ
להמינההכלההלמעלה ״השכל לא •כמין לקטנה כ הס האי׳נה ׳הטי י נמ לחמי-חש•
שהעממ־מנ׳ המי יה עליהס עס כשח[ ה״עשיסהיני״לכנמ ימיים״ מ״נ לה כי׳ כמיס
יהמענימה״טאיסאליהסכפיההכיאיהמקייההשנלימילק איי הישיר דין א-״נה
טז־מייאמיסיעכיסשנאמייזהשרסנחלננשיןהלה נענינ׳ מיימנ׳ עס הממי הכן
דעמיהיקיןישדאסכמהשאייכשפימ שו״יהששי• שהשכ שטדיעה היכשי שמה ה
נ״למלמידהטאדעמכנולימה שהיי גסכןנאנימהיכשין היכין שההנלמה הה״מימ
היא נקנימכל״ידה יעק הנה כאשי הממלכה הנלהמנ ט1טמ יההנלהה הכיליטכימ
נכה •ממלכי איפטקנינשטהנלהמינ׳ נקנימיע־השכע״אמ׳ •מעלהיהנלממעיהלימד
יזכניאדסימדיןה־ז׳שיש יל •:שתה הקנה ליטמהמישיאל ׳למיס להנהנמ׳ נמן
נידסנידלוקלהאיילהסללכמדיןישרהלעי״־כהמלייהיאהמייהכיני ״ניה ימיה
איייכאל׳טייעההאלימשלאיסטק שכלהככ• נ1נע• לה־ני ,ט יינל׳ א־נע• ט הס
גאיגעימהמייה שטא הכלי»כיא ״יז־ד •מליניעכ׳ אל ה שליימיהדטק העלק יכימ
שאמי איין הנכיאיס על זה זעמה •שיאל יה ״ אלהין שיל ייעין ט אס ליימה יימ ״
אלהיןללכמכייט״לאהכה*מייל.נטדאמ־אלהיןככללככןמכל נכשן לש-״י יימ
יזסמ״ ינז זעל זה אמי השלש יכי עיןכא מכתי; ישי^ שטמן להס כל־יי״״ד כ׳ הנה יךא
אמ המירה  •bלפי שטא b׳ עז* הכה טזכיימ׳ ליע־עישיאל נא״נעזמ! להיט{ ט ׳היא
ייכלנהנ־ק
הייממכלימהמנהשלאטשעשהעיידסמסילימיסלהנהנידיליטקי
טיסהכלייהאינעילקנקשלייימס ׳לפי שלא המ ״פעל השכל האינ שי כ• הה ״ ה ט י
להס יק ה שי״ ליעלה מן השכל ימיני x
הז(ט לק אמר שטמ; להס כלי שמדה p>h
נ נ א $ג » יכלל

נחלת אבות פרק שלישי
1כלל עיי ליה ש׳כי כלל להעלמה נכי אל כקכלמסכסינ• ליכחמה׳1התמ 5׳ נוה תהיומ
לעגימהייל שלא •עלה ילק אתיתליכין •שיאלשנית;ללסכל•יוייילילשלאנמןאויל
כליל״שלש־מנל״ילייליאלילה אכללהםעגמסנמן אימן כלי א־ירל ילפ׳ שלנליס
לה״מס ־כייס כלת• ״כייניס לעניה כ• אהלעשייכיכי אאי כלה לא מייגא החיילה לנצי
ענ״סכיאסל״ל ש-נ״ענא״נעימהלקאהישאיןכן המייהכיהיא כל• לפשל ולינית
ל־־ג״ן ל1ל• הפלת; יאן .כל פ• ש• :א כל• היא לעגיזל ללי אהיה ל׳ הללי הנכלי יהאשינ
נגכ״יליאלנ־ו״י• ו״יכייא-׳ננ׳ ״של לקח י ה יכי עקמא שאמי כ׳ מ• נו י נייל אשל
ל׳ ׳'לליל קייג־סאלי״יניייי•ני׳ג־׳לאשיל׳ח״ןהי״שפשיסגייקיםיינלליאי שה״נימ
ללכליסלהמיךכלח־סאל כייא ׳יסגענייהג־יקיס ׳שיכים ׳לכן אאי שני־נן לרש
כלי מייל יא •נה+״יו  x׳ נכ־א ל .ילה כתג׳ ״הי־כישיה שגגייאמ העילש נימ
והנהשיכ״א־יכןכמיככילק־ושיכ יל^ק-ו שיינכ־אהשיכ׳ישיוההשאיוח והמייל
לימה מנלימהעילה י שעל יל איי״ כ״־י ש למה יכי לי ש.׳ל ילל ואליל אןלו א״ין אי״ן
יי ״נ׳ א״יהמילאניה״מיכליאי״נ מי של לליל כי נס ־כייי הקיהיכיאהעלסנניהג
שכעילה ״לן כינל כל שיי איני כינה אייל ׳״־־•ל ׳.גי״ ׳לאיי׳ ן כינה מייל' י ילין יכ שיאי
וכנ־טמש־של׳ ששהייאלאיןע שלמ־ייסיאיןעישהפשפש• כןיקיה .כל־ללמייה
יניא לעי לס י כ יי שח״י* נהק חלנ־יןמ׳ יללכי לדת שמיה־  '.כהל שי• סיייץ חיימ
שח־זמ•נההחמהיס <ניאהל שהייכישיסלא י"לסין• ״עמי שלי עקיייו .״שניש
•ל*ו־«־.י:״יש.יא שאילאנ״יס ׳שה״-־לה לא״מהיא שדיייאל י״ .לליל נעשתה
כיט ,נש״ 1אמי •מ שינה׳׳.יי ככייחמינ״כאימכי׳ שיקנ׳ ״כיחימישיי.ישל״<מ<יכו»
ל-כיימ׳ לל־״ימי^״נ״א״לנניאכללניךאיש•״ לנכיייליאמיינרמ א עשימז
•לל; מינה היי של״־כ־חשימכיא אלהיהכאכ״מא שהיא הגי י ליןיל יעשה יכנה אייי
השיה־עיךיא שהי* שהי^לכני״״ייני׳.׳ נמ;״גאימליי.ייסהנערי הילשליס אימש
ולאאיייי׳יייאא^היהאמ כל א י עשהיהנה שיכ״א־יוהטייההיא שיכה ׳ווי חכמתן
ל־ל להל׳ שי• נייא ל  .לה כי• ל־ ניע! אל ישיכ ככה נמ; ל שיחל המייה שאינה דני
ייכנללש י לא־נישיאיל היא נ־• י ל ש׳ ייני נ׳ היל כיי שנאי יל כייי ייס; חלל• אשי גTש
יני.׳ ׳־כ אי אלה״י״ימ יהע כ הא״מ• הגה אם כן הגאי •היגין החללי כלי שג• נגיא
לעילה ••דה עי-״• ליל ס י ׳ למי יל שנמ; ל שיאל כיי שלי •כיא׳ שלייה וייןנו עינה
ו ש—כה ״ל כל• להי-ע״עימהמיי לי1לימ שאינה כ׳ אה יםג׳ ׳כייי' •מישל־א יישכיג
כ ״ ־ הי .־ •אה הי  rש נ י שה־ מה חי.ל ׳מ־־ל כ״ל שהיייעוהלישי״1כ־י שממייןיכעינילה
למי־הי־יכמיל והכיאיאיהלוה״פסיקכיליןזניכנממ׳ לכה שהמייל היא לקימה
ימג־על חלהשיכ״העגיא כינמיכ״אי ש.א שנ סמכל לגל כמייל יכיא אמלעולה שלא
יי״ לני׳־׳ ייגיני כ׳ כל ח שי הכן ״יעשל כשי״ס ׳כאין י ליה עג״יאי״יס׳זנתויה קלייה
לעלה שדיו כייי ׳מיחי״יסחייןמשחקקמיכהה שי״היאין ׳הימי הספק ל שריגי י
ליחלכלנםייהישמנמינהיכ׳ ׳ח״ייהלעגי; היי; שיאי•
ימבי״.־החשיש׳
שיחק הא־הכעגיג׳ איכעאי״נימא״ילימ ליאזנה היא
ה-י־עה המלהימיעגינ־ כני א־ס ואתי היל כפיק ת תלק ג שהפ־ליןיפיס רכיו h
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נחלת אבות  paשלישי
השימניטעמי לכל אשר דליל סכה נחלל מאד 1כשלי כשלן אק מון מ ללה ממג! ט ״יש
ללק! ליטעהלהלליה ככלל ט&לשלשפל!מלס אידמ שטה יה ״ייעהמיטס כלכי <לא
האיש־סואמרוקנהסשאיגומדעיגר דלהעג״י כשיסנד כד• ש!ה •לא יזי• מ״עימ
נמהשטל אמנסמייהנוהאלהיההשיישמגוגאמ״גהלאמינללוא־גגשלשה עיקייס
לא שידיעה! •מידזלהכמיניה ככללוהה ינה ק ככינוי לט־עה־מ ומי שיל• נל הה־ ככני
עגמ! • ואף שיה כלה׳ כעלי הכליה הקץ• .טעה׳ נהה ט מ״־עיל טא נכה נה כן •
ילעקילשנ• שלוא היעל .היד׳היטכייכלסקי־סלימסייד־עה׳ יקכהגכינהיגיה
שלאנמנאעדיךלעיךלשליש־שדיעע־ממק־ףטשייקלייטעיי׳נהליכא! ישניהלק•
לאיכשי לעהיד לליימיגל' שישהנה טגעלאיפשי כהל׳ הה״ ש־יעיייג; אל •ל־ל ט י ן
אוישע !עכוישאייייקלנאייהילכעילמלשה־נל וככילהכח״שישהלעיק^ס
לאלזלטשישילהיילוסיסויילו״עזטה׳ אהליאש;ילשנהלכ״•!• כי־ה־י לנכ־א
נחלליעכלורכלעייילייאשרעיטןליךה! עלכלייכ׳ כניאיהלההלה שכי־ט׳!נכרי
!״של א־!נני כ• לה ׳נקל •י
ידעללה!א-ירט כללככיהלירש»!•feנר ייזשטהיגק
אהאשיישאאהשי׳לשא וכרכי• לכייהכ; •ש ככל איש אי השד א! י׳שכהל א׳ tx
יג להניד שידיעה׳ הקן• נכלל ׳כסרט וה״נה לשי! .טה־י־עה כיל שלאג״כא״״יןטא
יזטאר״ה״עוייהכלש !הל ישל איר לנן שכנעה "כ הין־ יקה לעס לול וונל
ילנטאאמיטלאיעשה״אלה־סדכרטאסגייהסיי׳ הל עגי״ לנכ־ה־ה ימן כ־כייס
!ההיה
לאכשר״ס לכהיר״סכאמי! ילא •הן אהגה ״לן ״כי •ל להל! ן!לה ט י מ! קל
כלל מלהה ימה יאה נהנה׳ כהיטל •יאה ״לה הלין זה ט ן עהל •דעה־ אי־־ל כה חיאל
לכי כימי! ול שיכיל הייל גלש ן כני היש ואיינהלשליש ׳ל׳היי־יע־ליהכ־זל-ןהא־ישכ
למלין למגיעמלס מכל• שישנלככעלהיכשיטה״טהילהיינ שהה לא ל ל כ; לנללהל
יגכינלט׳אהגמגיהיגהוהייהההיההסלהל־לליס׳לילנ• לה הי .ס ׳״׳כיח יל•
שיאיה׳ מהמיגעקש־ס שהשמדל׳ לנהי"עיי* לה׳ יה שלה הנהייה שה נה עינין יייה
לישה •ןשנה הכהי לעיקי ל! ה כה־ הלוג כטן כ־ ש־ י •לן שנה-י יעיל כמג׳ לכה אה
השייהלוההיל״דלההכנ״שיהלשיילגטלסליע; הליללילשייל ט ל ה ל-י גכנ•
•שיאל ט אגימנ! אל לאימל אשי נ שכע־ג׳ לאט־ט!! uכנה אל הלטה ׳ל־ל ט ה״נהנה
איה׳ יעוהיכיהיכיההיענהה הש־יה לוההלכגה ל ע׳ כ׳ לא השכמ ״כ׳! יעי כ׳ •יעה׳
אהיניומשיליא-משהלהסנשישאכיינ מלההקאשי נשכעה׳ ט לכ• שליה ט־עיי
לזה הגיהלעה־י טיי־נה על״נל ״שהיה טגעלא־כשי׳ה ׳לטייל כיל על לשייה
שהטה עייהגיגיהזהטטאה״יד שיןיס לעגיהל־ידן ינ־י לשיה שהי! !־יש!
לאקשנשכעלאטהה!שהטלאק וכהמלכייכש ׳העיי עיי שהק־כל ידיעה •הגיה
שידה ירו שאהל!טאאייזר״כגה הלאנטסאיןר־סיגיוהעי־־טד כל שכשה !זלז
יטהטה״כמןאוהורעוהרטהונייהיעללכלאמר יעגמה הטיה טי׳הלהכה לנד
ילפ׳ שלא ׳אמרז שכלההלדטיס ללה גמיעה׳ •ה כגר •יה יא! ״ניס ויי כימי ל״ טדי•
לק אמר שללידעה ללא אהל מיה שמט״מ מהד ״שני קכ״מ לא־כשי ט דה הימי
כלדרהידגטואמגשהשיהיטעאהיגרלננג״שימלונמירימוילשנה־! ט ׳טטעה
כ ג כ  I Jו! יל-מ
,
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נמית אבות W p a׳ft
הטא אינה לני כשעתהמעשה כ׳ אס גס ק יךיס אלמ ט היזם הזי כסיס •גיא׳ אל האק
ידע ׳תתלש״עשינאזיןהזמטסנהמתזנארז • !זהז ט •יעת׳את ינחיל ׳ניוכטיה
נפש־תכל• סכין •ניניו יזויייעת׳ מקכמשנתאיתקייסטית״לפיזההפייישלא עשז
נזל לקי ל קו טניס ז י * סליה להשקייההננשהלאיןלמה שיהיה להס אתי'כיאה שמה
אגלטאלגימהעתת• וניאיי שאינו יזכיייזשכעהאיפשיועגמות הנהייהיעל שלשת
העי־ךיל לחלל אשי •:לילל מסיג אמינתהת״עה לאלטיג איזי השלש יני עיןגא לנל
גפ״ ולנה אמ הכל גפי׳ גלשן נפעל לפי שהיתל טניג׳ להשייש פנתטטעה העליונה!
ט הטפה הוא ה״כ־ס וטאז הינייש
וכאל׳ איי הכל נכי י מהספה ה !.״י לייעלכ י
ידי״ןה נגיזייייק ין יה שיגיע׳ לעיי ׳לכן נקיא הננ־א גיפה לפישניפה וטאה העו}'י״;
יןיהה־־גהיאייילכל גט׳ כלשיןהתמיכננר הזנית האמנעייתשישנינייסנאיית
שיאה זכייה יעילה איי של״הט גטה ״יגל נגיה שימי ׳נגיהיס על-הס !גגי עש
לכל טהיהכנגילעקייהיד1ל נ״יןת הא שה־כייסהפיש״סהאימי״סההנלת׳
י״ *•ש כ• אה כלא לאלאטכיא ליי ש ׳הימי! ן יכי! ן שאין ט יתכא היולאט ׳מח״כשלא
•שנ ה־נייסהכיש״ס יהג שהיכייההפיע״ההס״תאיש• נאמנעיתלזיק אשיהיא
ייקיה י״ שך למניעה יה שימאינ׳ ניפל תתתלו״ן ׳לכן לא ׳שיגש ולנ שהמדע ״שתל ז
ני־יעי״ת״כסנ׳ יאה י שה •יעהפינר •תת״ שישמלה גלש ׳אין ׳שמלהייתיגנההנמי
נפאי־ג״טל ט יכ י ענ״ה כ״סכי לי-ועיש ולד ׳מעהסייי הג״גא כ״ק האינוןי
שיש נזיק ה שימי.אל ההכייעשההישטהירלכךויא׳ שי״ישכ שיא״י׳ שהיא אינו ״ ע
נאלהליכייל למ ״^מכה״שיא״יי שהיאיויעהי״סייל עלוההאיהן״היגיל׳
הה שאה טיגה •י־עת׳ ״קלת כיכייההעתיייה יןיה הייתה יאאי היויגה הנל יהיה
ש־נ י כייי־ע׳ ״אשי •היל כעתיייל״ה שיהיה אהי׳ כאת! לטיעלגה שהיייעה הא״ידת
טא השכיימ אל ה״נ־איתלטשהא״תטאהסכ״ת״ה שכנפשיגסמה שליא ידן לנכש
זלאמקיא־דיעהכיכישז־נינ״נאכיאהאיי״יאי״משכה י ה ש דיג שאל ליה •ודע
נלנעתאא־״יז^קיהידפשיי-שזיטתימאיפשיכשנניא שלטתי הטא יטו לפיעל לא
•יךל ״לנ־יג׳ כשל !כ ש־ליה לכן ליי״על לאללייגלא ינטה טייעה הק״י״יג •טעה
ג אלא״יי״׳שעליכלזלנמכייימלכישילילגנית אלל לס כללי לסיק״גא xיניאו
וייז:״׳ יי״תנ׳אשילאגתההתייהאשכילטג״יי תוין •נכשל׳ נ״ה
נכנהליאת
שהנ-־י *ייע־ס הפיסיסלא כ״ה שהה כינויה אכל כ״ה שהה אליך הכילליס והטלל״ש
ייהנדשהה של ״״תקנתהלקטגיייא הכי אשי הסט ״יגאאייה כפי הסייי הטלל אשי
נעיד ה שית ייי״ להסכיי פגיה כיה ל־גייה ׳לעיין י וככי כיאי הי תהיאיכ״א״י נ ט(
ייספייידךלאליזידכיהכלל ׳זתא״כ׳ אליהה גישיליס גחליסישכל ינייהס נטיה
ולי־סל ככל עקי׳ לית אגל נה טא התעגה לה״גיא י י ן אתי להתיי ההפיקית!טא
שיייעת״תעללמילת״י-יעתניג״ל ש־ד־עתנ׳ קכ״ה אסלה י״טננת מהגתגאיה
ד-׳עיהכא״נעותטזישיל־״אן י 1ת—עתויתאיגלקטהיאסנה ל״גיאית הדכי׳ז
געט״תה נקנה טייעתי ייסנו י ילק הקט ש נטך טא ניטעת עגיא ויטנז ונ״יז
•דע הינטס לגי שכיס מיתי נאי{ •דעיע עלייה ננתגאיס י אנל הנ״נאיה תלויים
ניייגת! ־

sא
נחלת אבות פרק שלישי
גיד״עמז• ונש זהמילייהיכהמזיהליאככיקכאמלקג'ליישאכאיאנל ה׳סיף עלה
ליי אס־אילהעלימאומכהיייפל להסכמה ליריעה לאללימעסהכידיה האמ׳שיג ״ה
שכמי .אניחיזרכאללממש^כעהאיכשינ״כא כיני• ידכאמעג״הינלמינ״כא ככמינמ
לכימילס׳ ליהסאכשי״ס״סיעג״סו״חי״כיס״נדסכמה• !ש״ל שנח־ע ללל •יכ
לואמכיאמכהשכימ־ ילק מגדי ׳דיעמ׳ מי״י • ואמנהאיק לאיכש״מ ולכמייה
היאמנדהדכיעעגיחמכלמיכידנהכהכיממ וכאימעל לליסכל הזאמנאייכל
למיהיףגירעזליאככלל^מ׳שףע^ דכימל[מכיזכך)נכזכמלכישכלממליכי י׳כיה
ומחיימ״נדסיוממא י יל איכשיימ •שאר ל! מנדעגיד שכעכייז •קי־אלאיסכמיי״מ•
האיימ לאס ילל מלסלימ יקיח איפשיימ זאסלי ליגייסייזיימיס״גי סכימילס*
יראן מכיל עליהס הייכיה יהמוהיה׳ כיהנה לאיכשיימאשיללסיכיעגיסאיש
כללטק ש־יפחמ סכימלס הל ייייכיס׳ י״ה יהיה ענק איייז אייל נא ׳היאה
׳כיה
אס ע ז הה לא יעז כלממ הדכייס מה׳״כיה ככ׳ סגימילס לעלמנימ
יזלליחקימ ׳לנדקיס •מאיה׳ יליעמ ל׳ל כסי* למייל להללימ 'אכיתיי עניי
אי־׳ יגיל געענללשליש• אס־ גיא מי לשלישי חשי כילאייס ילי מנימי •דיל כ• כיד ס
ליעמלזלליא יח-קלי.״•׳; לילשחשטד למננלימ לעיש• ליעי ילא •מיז שלעינש
נישךמלעג״יימכלישךלישיככיק לסכליכ׳ !אנ״דמי שלמ לגד ללי׳; מגל נס
לייעידין לעמן לא •אימ לד •נמ לז ד לא לאיק למיעלילא נאיפ; לעי נש יגל אני יאית
סכי כמג מלס מלאמיניס עממ גיאשי מדע דעמ על ; ׳ייןכל מכי• גייל •ליל יעמו
שדקגל לא היה מיעידיגי״סלעממיסלל ׳מנד אסלניגאיי גיעמ ינידמס ולגיא
ראיה לזל מעמל ידעמ׳ כי ירא אלליס אמל ׳•ק <ייד י ליחימ איג לעיי יי; אייל נא
זאראל שנאמרכסלוסייק כי״גשל״ אללינסאמכסזג״ד־ייקלנסימכסאמישימל
יכילכלכפייכשעמל״עשה^מ׳עקר׳מל ״*!׳!*יעמ נעימי ישיייעייל י ז י ע
•שיאל וחכממ יגדל חל לפחמ אשי כזל ייל ״עשל לנכיאימ כלעל לכיש ״דל כ• מייי
עליך כל ליני״ס לחלל לכיכלינייי ׳שמ־מ לאימי ונכ״דמ לנכיחיס כלל כי; שיד!
ג׳י״מ או ילה לגימהעמ־דימ נלנד אק שלק שכל ס לס ד ע ה עמידל כ־כייל חיכשי־ס
וא״נס דעמלילכג כני גלל אימי ככ׳ אידל נאיאיאל גכישמ׳מ־א חלמ״ נמיעלמ
לא כיע׳מ י זכנ מסכי מלחיממ אשי לי 1א!״י לח א׳כיל< ׳לא איכי גש״!
אל היל לידיהשק־ש שס שייה כיניס כיחש לזה ״דיה ולא כיש
עלינו לשנח
מכל״מקניימ׳ נאל׳ העניניס י ר היא כמג כלינו מ נ *ישכל
יאשקהיאכלאסכקשהשימי״כאו לי כל השלי״ממויד׳מקז מייני כל ה־׳סייגימ ילק
ליההסכלימייוסייןהיייעהכאיזהדכיש״דהכלליאיכיסייזסימן נטלכיזין •מג־ך
ושיה שהכא קכמ ״אנשי ידעי; להמגגי ילי״י •יע זל <לא •דע זל היא ״ל שדיילז
יוהעדי ט ״ י ענמ• לנ׳ א״ש וליי שאיי וא״יז אילה •יע אל ״ש יעה כעלק לנל rt
י ישנדס י שלי׳ עי לס השג׳ חיל אך ויק מדמי לככ׳ עייי־!סיף הייאיי ואח שכה ליעמ זאיג
ע״ל טא כעיני עד אכא אל ידך* אל עז להגיי ר ייעהש-יי יש אסלי •מעלל סכה
»טא מעעל האזס זדדייה י ואי[ יאו• ימני מ לקס & ממלה ימיין הסכל׳מ ולנמל
כמיעה
ת

נחלו; א ט ת פרק שלישי
*•דעי!• !יגכיא״לאגדולימהכעניא נפישת תיקיעלייכיתש׳ ויייהתלךעלא
השליה פיסה וה היעת נה לן לאומי! אלמנה עד יהי׳ נו ויתומים ייני* י (•אמי! לי( •יאה
•ה ליו תין מלה• •עיןל!עשה לעיש שענה נאייייו ליג! לועייה נעה וגומי<כתתמ<»»
אי! ן הלא ׳ש־יע אה יעד עין הלא תיש י!נה לימי שלל פועל לל• מן הלליס אה לא ידה
י נ י י י אגל! הפעל הנעשה לכלי ידדא לא היה •לול ליעזת ל! כל• כיענק הנכזושאשלא
•דיי ענק הת־ירה לא •עשה הימש למלונה שתזלה לה התהייה • ואה ידה השנמ
הימית נעלה ״ה שה תגיך!לא ״*עט אין ה״גיא וההלל׳ היינן להשגת היאית האש
ה־ד וה ג״יךה מיני ל• אה  pהשגת ואין השגע געל שכל!הנהגה ולכן יויית שנידו
גהתאלה שכלתאש־השל״גאל׳ הלמיתגכלמהשנ״גאגו ולאימגןוהאלאאשייעהו
»יג״־ה! ׳לכן כימי הי• שיי• שאש־יןיעתכ! ויאשליתינו •מיש ההפיקיתהאלה כאומיו
י• מ־-״אשכיתא־הכיה״ההכי .והפלינהיככ״שלאשיהכיאכככאלגאישישהטש
לין ״״-ת ידעי שה כיה שיעשה כיןיי״גתילתכעש״ הה׳אכמ! שכיאיממשל אמן
ה-ישץל ש ׳•דף יכיא שאנאני שי-.ג מה שניע ״הג• הההתגלית ננייגאות לאניכל
ל־ גת ״ה ש -תיי לימת ילא ״ה שוין ל׳ תהל ת!מ״עיתינו מתמי שית ״תת ת
וישתניתיהיא ית.איני ק שיאי־ע היכייס ״נ־הילא תתמ־ש נ׳ ׳ייעה אמי׳ יונ״ית
ע־ שי יל כי הייכי• ׳ידז-יש השני׳ מכלהיכייההההנ״שהיה המייי״עת! היזיימ
היי שנת ייפה ככ׳ ״ה שהסעלייאה״ניאיתנכילאיכגלידיוי קייס יד ״ניייתניגל
מ ״ י ״ שתנה האי שה נ״ שן ממי סיי •
יישק על הה־ך־״ה הא״תית ה׳מת ׳״כץ׳ מליה היך״ה אתית א״תי
•am
ייךכלתניייהיה־א שהנפשהשהל• שהי׳ טית האי היא •נגס יומני נכי<
גיייית יעי ה י.כי•!.׳•־.׳ ניכמיע״ייכ־גגיי׳קי־הש״זיל יגן׳ ׳נשאי אמי׳ הפסיו•
׳יעה שתי ״ ד י י ת המלה הנה י .שכ ל ששת ההפ״ןת אשי העיי׳ הפיליהיפיה ככני!
היייגההאלהית יההאא־ שהתייההפיש״ה הה כלתי י״ שניה כ׳ אה ככה היילאג׳
גאיי שוהיניהכא־ז^פ• ש-׳ישנמ כלההה כא־ינעיתהיין א״נההאל יתעלההמ
יד״ שיג פיט• גני איה •—.ה ״המת הנפש ה שכלית אשי גה שהיא ייתי-יתיפמית
כעייהכפי שככה •לאת׳ *כמישיש !הנהההשנהכפ•עגי״תה היא ״שגע הנגיל״ז
ואה*.ידאהכי־ה כאייניגיתהאידס הנהידא לא.ייני יאיך גתשכ מככיוה שלאיזו
הישת כ־אהכאידהיהענ״ דהאיימל שהיאיתהכלתיייאהכיאהייהיכית ישיטו
כ• י שמי; י ׳•דנית לא י נל ליי׳ ת  Tהץשע כיגליי אי הכהה הה לך יגל ״*.גתו י
י י ש :ש ״ שיי ל׳ ״ש.נת הץנהלא •י׳יש יייייךימ ש!' יו׳ סכלית נפלאה כי וייידיולי
ההשמ־כ שינמנ׳״שתהלהיתיתינ׳ הה שליייית אלינינ״שךיי׳ שפיג ""יךיהשל׳ ית
היייי* • 1׳ת״לה כיי שהייית אל מלי ש הימית היא יכת של ׳״ת ״היאית השלס !cy
ההליכה יעל הישגנתה׳אא^קיההליכההשלי״היהיא״כיא שאיןהיאית״׳שפיג נפגש
יידמישהתייייאכלהיאכליייעילליך-לכיהניייאההמלאנ• יההכאכמ׳ שהוכיטתאיט
ס.נל הימית אכל מעיל לשיאה כ׳ אל ש הימית • ׳וה״כיאי כ׳ הה״כא נטא^
הכתיתהמשיית יעיד ע־ ת כימיה ש־מניי כיעכהייאזגה'•-השל״ניתכפיעלי״שכע
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*arאלא 6מ •יינאי כזילתאליהכליסמכלימלי׳ןמהינני ^זסחנטאיאיכשי ללי)׳!(

אלא כיז׳ימהכליס׳לי׳כי׳נימ כיי׳שכאיש הכייא •מגא! היאית ילללתה מזולת ללמש
ודני טיס ׳נמשי׳ הכ־זית לאייכאיאלאכסיכלכמנאכזל ׳ליא ייטאי לאיית ולליימי
שמה לא מאמי ק הכה היה הנמנא לאי יי׳ •׳מי שלה יהטעל היאשין •מעלה אכ לא ט ה
יזשמהנינאיהלאלהכידט י ׳ככיהלעינעלזהה״שיי כאימי! כינ! טעריס כעס ימי
הניעע איזן הלא ׳שמעיט טדשנזכי הנהאהקלשיילמכלללשמהאיהינינכ*
עש מנד נשימ כז׳למכליש חיייס כש ש־יעט כמ״עמ עגי׳ ׳איכלאללשט
שה-כייש הפרש״ש הה מממ־שיס כאינע!מ לזין שה׳א יקיל נישן למניעל כאיי
 !PITSמל אינה י־כייה ילילייי לשמהיה מתמ לז״( ט היא ץיייל לינימימל ככה
הנה לליתיליעת
אללה יאה לשלישי שט׳יע ׳שמללל-׳מע יממיכל כהמיכימ׳
כשה יכי נ י כיו  rיקנה ״ניה׳ ל ל ־כייס ואמל קני יה יילס לא •יי שן שי שמלל לכככ־ ככמ>
נ ״ י י ט ע חינל נמנלת י׳זילתי י ואמי ידלענה נ״למ״ית׳׳ טייעזמ לה ״מאיייס
טככיאיז־ית נייי׳ יס~יי יניני ׳ליא״קנל לעניית ל־כייש״׳ןי ׳״טע אה־ כ *ש
לכלש ייש־ נ־כס לק־יל ה.נגיד ייקנל ליטאית ל׳ למי ממ־ ל־ל*• יכ ס כל שכן
שלליךיילהליאיליימל׳ ע״יג,ילכיי׳ע מ נכ י־יןכלמ יינלינ כעייילמ יל יהי
יזש־א גשלאימדנ־יענ׳" .ניייןמככלל יששייילייייר ישני יכלי׳ ומל לינ״-נ'
ייייעהטמי שימשי .לכניה־ש • לנל נשימיהי ש־ל־י -ליא נמ-י״ימלנ! כ •ס לק
הככקל.יא א.יחכירע'יכש־שי זלאיינלהשל שיתיאללי׳חייישיאניככיאיי׳
יאהלאמש "למת ידעת מלייהכיילשלאנ״כיישישמנלכנממ ל־ ..ני״־ של—על
כמלדימ ככיתטה לתינינא של׳מלנ־ש כל לעת״ לי .א ע ־ל ללי׳ היא נ—.־ס
היך׳מל ילק אק'יי1ת נמלימ כ״ל שיח נ .מ 'לא'־,־י כ? שיי.״ עהטטאה לבעל
כל שק שלל־ךייל לי• ״ י ת של—יכל ליי ־ מימ יי׳ שמליל ליכ־ נ״נ־מנ־ל ־.י־״-־.ני
הקני ל יל־כייל לנ •י:אי ה יי .גי־יעת׳ • מ_־ ד ה •־:־ .ינ־*• ז ל־ י .י-ל ל׳א י—י
הש,א״ל־לשי־יעמי כ״כיילליאלתילממי״שיטוש•״נמ שליאעט׳תלשלינ־יז
המקנלל״גיאימל־כייסללס י יכאשילמכינינייקיהכלל-כייה ינללממ ליכי
כעמהה׳א שטללאיקיימזלשינ׳ געג״יממיעמ׳ )אינשהל לכלקלשש• ילככי
הנמייה האינ׳שימ מימיי עה לייעל למללימ לכי׳יל י על ולהטיל ענה הכליא
יתש־לליכהמיילכא׳ייישסכמכל מה שנכשל׳ טל״מלקי־ככלנמליייעל לילל־מ
היל ללקששעשיכקיטעמנילמ״עמ׳ ימעל  r׳משכי שיל ש״לי״נ ״לטנק כיי״עמט
•ייז״כ כ־טעמ! יטא לקשלסעאי לט שהטליסיטס ע ט ה כיאי׳ כי״כמ שישה
יתעלל אק ית׳ י ט אכל מדעי טא עטי יעכמ׳ טא מ י ע ילה עגיל איי׳ »כ*וי׳ כיי כי.
זימן שא• איכשי לני ללטג איממ עניי׳ כעי יל שידי עלי! • ומין מל ק חשל׳ לל שמ
לנ״י איכן מיעיכללמ יל שטא המל ילי מיז יעג״״יקכיאשי קני • herנ׳ ילשמ
עגיא טא עט* יילשמ •טעמי כניגא׳מ אין טא ׳אין •עשי ליש ייז־עמכ׳ אל מ־יעיס
כטימשאקשמיףכיטלסכמ׳שאקשיסש־סן-טןעגי״גילעטא זאשיקיכי טכללה
ל נ י * yv Tהעמית ידזטזת שמןדס ההקש׳ זכי׳ שטאיהגנ•*
י *
כאימת
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נחלת אבות פרק מל׳שי
נאימיז ט לא ה־ושכית• המשכיתתס ילא ייכתס ייכ׳ ־ ג• גנט שתים תאק ק נמו
י י ט יזדיטכה !יתשכית׳ ממאשכ׳תיכש זנה׳ שהאיץ הינ נזה יכיי שלישיית
נכייןעשיישהאומוחלק א״גהלילכגהתזכסנשכי המלחמות אשי ל! וימהלשתוו
התימה הגשנגה היאת יגול עתשש״ שכגההינסנת הת1יה לשתייתה נעשמן שת•
ייך-הו מת שאי אילשי שיהיה השמין טןמ״עתו למ״עתנו שידףהשש הנהזיט fk
ניךימה ומ־זיי לכי שכחשי גשליל ״השית י נ י ההינייה הגמגחיסננונני נתיתאו
כשל ל הי׳ק אכל״.׳ ניני ההיא נ• לה נמית או נשליל השה נלכי ולזה 'יאה שאנאנו
נ שכיחה ל—על ל1ית שנכי כמיכל! ענינה והיא לעיי השכלית לא השה ניני וילת
כ.נין !מה תמ יי לי-־עה כי י מ יכני כיןרי״ה !ת־יזיי לא תאנו אה כן מכלל ההייןש^
הי- -מי ל—:.מני •הליךיה ד שנית שיל שהיא אכלינו הכיכה א׳ שעית אי איכשי
שיהיה •ט,ה כה״ן •ת ילק גייימ דעתי •תגיןגהגעתחלקהחליןהחיכשיוי^ו
טמ־יה־כש• הנהכשנהלהעלחימיהטמימהיההיריעההיןלמ שיןיכהניחנאלו
תהיי שיזהה־תה־־־־עהניאיק טשהאלהנרין ילה חל הישע ואמי• ק היא ננייייע
ייש  .ל ה  1י ה הנהלי־יגההין־ימשהיאישהאלהגיקהיתהכהכיח ״טכהאוש^א
וה ן־ה־הההקי־י־הישלייימהנלהשש וכיה שהחייךגזה״אי אנל שעניתי! הכל
ה ״ל -ע של מ.־.׳ ע ל ל כ׳ ש־ .--־ י ה ״ י ניךי״ה ׳מידי היא הנמנא נענינו גגישיויה
ייז ל־ ה כלח• מ ׳׳תי כשה הנינה הנהייגעגהיג שאי ה״אמיית שהיא י״יה נכלה Si
עני; המי דדה היכ־חימיההיימ חלה שמחל! כליית'יתר !כאשי היהשהלידיגא
לי.מ *י יד *תכין ניכל כ׳ עגיית ״יטת׳ יהיה כתנלית הייחק ׳למלין׳ יעטן ליטש!
הנחיית כני לנל ייא ייז״ת ש!ח ׳א״יששטייעה כעגיןכטךיה ומיידי י ניאן
כ שת־ ל שה כלכי כיכי׳ ליכ כ עה היית שהעיי השכלית •אמי ניךיהל ואיידי ה»
ש נ ד י ׳  ? .שליה ל יהל מיטת ה מ כ׳ יזה כשתיי השהלנ״ו וכמגינ׳ אכ יכי' לת
שיהיה נהיךי יא ש נה •אינה לליךי-ל ל שנית האי״ית ש״ה שליא אכלינ! הטני!
יישעיממ-ידכשי שיל־לי-יגלגחיןהשללחאיתיתאלא שאנהכולאנא״י שישתנה
יכי י  1י ע להילש־ ׳לכהייה כיהיא על כלינ־ה כייןי״ל עייית אכל יכיל השען
כיי ק —-ת• •תגי ן חין —ע להלי ח שי תכיל ג׳ הנחייה גל שחי ט תיו חיכשי העגי11
ומהלנמניל! ניכה להה תשתנה הידיעה המלהית אי קיה כה השיןייהטכ י (עלון
•יזיייהיכ שה־;עלינילהלליהההלהניעט כק שעטית״מ״יעתהיאיכיאחי <ט»
שיוניד .לה ניע יידת ׳עגיית׳ ככהלחניעאיכךייעת׳ כעגינל ואין ישע הלני *
הכיש״הילנלתינעל׳ תכלית!היכיקייההית׳ כייכיח׳תיהיןתיץףעל ׳טעיה יניא
ואיןהשיגט׳ליןהיג״ע ייזליןהח־לשייגלתיגשיל כ׳ כל! ה ניגלה ״התג יכי״ שיכלה
עגיימ״ילית יככיטטיעלכלוההי משיאי יהיאייןנדיק וישייגייחחילה׳
היעשה ל מילמלטהכמש־עהלנט ״ י ז מ ת והנהג׳ לא ניע!אין לנו כאלגי״יע!
גלשני יליעת ילימליענינלילה עיימלהיעלימישיןשןכייאהיקהייןהטןההויהילא
טשימשהכיליטכיה.לה מלל השכל האיטי להשנטיתה 'אימתה הייג״ת 1ידן
ג־עידיתגתטנעוותעגיש׳ זנזדןלנטתל לשגר ידעת! יתגין ניו״עתג״למדזן
עחעת
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נחלת אבית פרק שלישי

יליויניולילו^תגועךש־עלהגלגקנמ־טשוילמהה ששיעת להתשטמס היממטמטא
גהנעהמלאימ׳ תלילהלטהזהטלנההמייה הי להימלא הטתה אלי העטטסלייה
ש־עלהעליעמינוולאלההשמשמכהס יל• שכליט ט אין •שיגהנניא אהטיאו ואין
ילהק 1יניך הפעולאמטעלו י ולק שייה להניס טליה האלטמ האיייטההאימא-ג
יזמלאתוייגעלהואיודויל׳ ימטש! העולש ויטעה! והשנמיל י ייכלה׳ ל י א ^ י ג
יאשולמאשיאיןלנוישיהלפקפיוליעיייעליההשסעיעיי !פקפיק• אנל יייטס
אדזנוליךסולטדימטטאיהאטעאלוהגייגאי^סהגלזייסעס ייכ אליטהס
לטלהס וייטהס וק כל היכייס האיכשי״ טיידזיש• לא על דין הכלליהיכמיכ סכימיל
גלגיטאסגסקעלייןהאישיימההעוקיללהיגייסההילזיש^יפעיליה ננ׳ איש
ויזאשטמ״וכלסכיעמיהסודגיעסכהשאייעכיעאיפשיזמס על עייידו יכני טטא סכי
הנעמה׳ לאאכ על ט!מז מיקי כעגק טי״עה •יגואוהי ?עיני כשי לן אש כיאימ אניש
יניאה• השיטעלוההמקי^ההמגאאשעימכליהשייהיינא ילכימ־עמשטדןיה
טאמ״עמהיכיכסטמדוייכא לכי שהמ״עההאלטה היא מכליה עגיייל לקאמי
להקי אליה המנא יל אש השכמ שמ״גא ימגק אוק אקיייל ׳ת־עיל י ונס ק הס ע י
תגייימשי• ממנא שה׳אמה״לועגמיילטאההיינאמ״עמימימאע^ית ועשה
על זה שיענה ייןגי השכל האינ׳ ש׳ נשאי הינייה למימי׳ נגט שמיס יה מפעל עיייץו
יזשאולמהמדע׳ אייכההאיץמיהי 0כאל׳אמיטאסאליהשיייסיהאיןא־גןאיע
ימהסזענמסעזילסא־ןאןמגיע לטףידיעמ׳ של הכ׳יא •מעלה שטא אייכה האדן
יייה יייזכה ייני ׳• 5
היייכייסיטישייייפדייהי׳לןעלאהשליס כנה ייזי״י אמי לכאי עני(
nm
טטעה האלטמיהיא הזייי ״ מיךיהנ׳ ׳מדע ילט שהיי משיאי כספיו
עה כעל סכי העיןי׳ס נסה״עו מהיח יאי הזה  bאמי כט י י ט זענימ י ולכי יעה• לא
גאיעימגליהוולאניאומטכיאי״יטאייזייויע״יייןיאיקשדההננה׳ אייייל׳ עת
לעשימלילכאי אימי כיה הייןש כאשי עה לכט נעיד לליא״א מייט טזכ״־ס אשי
»כי־מי!ידמו המפייס כלס ואייה• שייאיאי היה •סח ט י היילן עלא השליש לכאי
גיאהממטדיעההאלטילןלזהטלדלכאוהוא״חקימט ימדע׳ וכא אקימג׳ כלשון
עגדימלמימדעמשיש כטיהכאל! אמד ״ אלטס אתה מיץילנ• כעגד וא־עמ ״ ג ט
יטכאיכיעמן הקדימה י ינשק מדעכהייהטטילדעטןפגההמ־יעה שידא •תעלה
•ודעהדלטס קייס טימהיאיו־ טימס ילק למייל נססיי ענק הכי״אה לאיייי׳ אמה
•דפמשטליקיידיגיהי ימלמשטדטאאגליהגיימשגמטנש• שגמימפששנמ
י1ימ אשי לא שכמה נשכמומינס שענק bס ט ״ שטיש כעל ה*שיס עגק הכשלה
ילעיילהלאיה !מלמקהלאיאיייכלכדעליךיימהאדסייעומיליי״יןסאל•!•מפל
יימישמהילןש טגסכןיאהיעליטאהטמילפעליטלז־שייל אמי שלא טיל טיי
לגמה אשי מןמו ייא ו!״ יגס • יהגהיךמסילזמאטמיכס ילאקהנכיאיעיי כישיאל
להשד׳ יאהגשריעיטאתנו •ימהיעה יעגטכעגק״יחע• איטאיילשקוהייט
ו מ י ש י י ע ן י י ע א ט ן •אמישהימטעהאדסיןדסהמילכטייל״שג •כמל יטא
גי

א

14

1

•דע

גחלת אבית  p aשלישי
ידעאימז לאמי המטימז ׳יךיייע נ״ניאימ׳ וזט אמה  J U Tשלמי וקייד ט שלמי |S#
יןודסההייה׳ זיןידה׳אאמישגשמה״ה (טאיאיךינרקעלייאימטשגמייןייסשיד!(
נאיימהכנמללרעימי׳יזיקשא״רועיעלהשכל׳ !כאלי אייר שהרע שלי איהטעהשלן
שהיא לחה השכלי היה לכנה •ממייזק ממחלמהט״אה יל׳ הימה נמליממ״עמ! נשטע
!ניהמונניפויאומיועזדארחיורנעיזרימטא לנאיאיכן
קירהההממל״מלניף
הט״הואיךיןההאדהכעילמו ואמראייחיירכעיעלהמאכיהמהזכרעסהגיןכה w
שאמיז כמדרש אייר רכ׳ שייעץ ק שי ארחי  1האשה שגאמר הלל לההמלשיה אימ י
וינעיזללאיש ידטזרימשלואוורהאמהזרעכמעיהאשהיטרראימז• וכןאיזזיז
חנה אין סר כחלהמ׳ אין נ״ר כאלהינ׳ כי כוה שההמרה ׳שמה של אימה אשה הנין ׳יק
לההמהיימ• הע ר וההמןרעהאישרכעןו״שכטעההאשה ממה שיאי׳להילה•!1
•דעני ימ״כירכקדסלדסכ ןיסהעקיהליהההלימ׳וכיןורעהמיליילירעהעיןי
ט אס השימ שטה נייק ה0י׳מ היא חשי מ\ןן כו מ ׳כחכממז העליונה חכייימ טאו׳
>ה^טמהיהכןלהמטימט&ניע1יא״י׳כלייכיהשכנמ להטי*׳לנרההילייזשי
•עשה היןכה כא-ה הינל הכחימיה שמרשימה ״כלמ׳ ״למי כ• מ* ל י י י ל אמהאיה ליאימ
ולשיהעילי״ימהיכייההי״־י״ישילהליך׳לעשימשאינייכיהחיאין שהין*׳ היש י14
וה ה״י יכל ייל• הסכנמ שטח ״נחימההסכןההסכנמ• שטא ל זן המל ונש מין
הדטי שטא ההמלי״־׳מא״י כיאק ״לה נלזניק ״ ח־עמכלה יל עדיין אין ה״לז
כל זני ט ין-ה טימהאמה ״ ללי •דעמכלה ער ״? שא״ר השה ל״שה מ׳ שה פהלאיה׳
ואיפשילבישאי״ז״יכעיעלה״חזגימ ׳כלדיכיעלהפעילימ׳ יל• אין״לה נלזנ׳
על ליטי״ס שהה כללי פעילימהאדה להנמ• שכלש נלי״ה לפנה •מכהנלימהכעולה ל«'
טעלה מטאיחיירנעיזיימילמגנמי״י״־מניימכל״חשנ״מ׳ יגה כן כל ייד
שלההפעילימאמהטעלמחימה של׳אכ״יללאלישכןנגי׳ נ״סיןעלייא ״שכיל•
יעלה״א״״הא״יכיא ן״להנלזטק״ייעמכלה׳ עויא״יאייי ייךה נימג׳
ימשמעל׳ כפכה י ״דדי <יךס אין שפי[ שא״יי על הינו היעיהינר ההיכ אשי נא־ ז
נל״אמ׳ שה*זיי טא ההע״ה כלפי טי״י ׳היךה היא ההש״ה כלפי הנפש יאי׳ יממ
עלי כפך על טי• עה יהה שנחהכחלהימכיד שכיישהיכ ה״ייה •1ל י שטמי כפי עליך י
ק נשה לככיט  tחל כ טה חל כ שי״ה שיייע־ע יה שגחמ׳ הס הככ׳ יכן הן על כפי חקימין
יי־• מין ער• מ־יר רל שהיה יכי׳ן ״״שלה יהא• ״ה מ״מ• ננר מ״עמ 1יחכ־מ 1העלי׳מ
נאליהיייעההאלהימטאכענ שמיךןיימגסההחיסיעלטדיעהיההשנחה ידזיא א״י
ימהשיכ״השאי״י׳חילכ״יישימזמעליכפכהמכאן לאיה
כאן׳משמעל׳כפכה
ילטמה״ץ־ש שגכיאזכשמימ״ס שכא״ריטךעגגיניי־עזט• יאי״י מיךש ״ טנגו
•דיךר״ד כשמי מ־סחל יטעמו •מילשנחמי ככייאמהאיה וכיןדושמכ״מה״יןישיילט
*ןטד •י שכלינ׳ לה זניל־עמאיפגלט־כטהיכ ה״ייה י לכן א״י עליה פליאהיעמ
יז״נ• נשנגה לא איכל לה יל הדעמט1טמטא הי״מאיימללן׳ היא פליאה ׳נשמר עגיט!
ע!י אייישהידעה
•ייפנה ״״נ• ט ״פני ״־עלמה ׳להמהנשנכה לא טכל להכינה •
מהשגחה האלטמהטא מכליל כל חלק• הנמנוימימ״כא נהה איש לא נערי 1עלה איזו
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כ ר י ך המשל אנה אלך מחתך יאנה מהנץ אכייו י  wfoנאמה י נ י אגרר שלא ת״נא
השנתתןיידעמן אהעשקשירסגרעזטלהתגונןכהסוכתטנתסוכמטעיהס מנת־נ•
יאית׳ טשסאמהושסחטקעוזך והיןהך י טאסאטעהשאיללייןר״הנינח׳השכליש
ושכעסראיתיגסק שנשה״יןסהטאאיטהשללההך וישפע•דיעיע !  y r x r״הג
אוהיז הנך ט אמה מתיה אינכלש יאפ אשא לנכי שתר יל לעק כו חא השיש על האק
על אחייתיסשהיא י״ץס שיךעמ׳ מיעת׳ שעההממ שאמה נה תלת׳ המטעע אק *ש
ולק גסששייךמגחט׳
יקיש כנו׳ ממך ט  bמ מ נ  1ע ע לא ׳תגיעעכיאס״כחך
מכלל ככל ע מ < ^ הקיס מאתונ׳ יידגך גמשך לעגין טישל להגיד שלא • hrלנחת מכנמ
טהלאכלי.ע!להככיחי ואשאיייתישנחסההיתשטאחשךענן וערפל אסתיי מעד
עמיך!טא אוהח אך משך •שיפנ• ר ל ישי/ימי ואו •כיה ל׳!יטה כעיט הלילה לידר להסמר
שסהיישכטיךיטאאיהחילילה אוי כערכי שליל ט ד מ יטה ל• לאוי להיילע מיושכשיד
לגהוהכאמתלאחעיללכישגסאשךלאייזשיךהייךולילהטיסיאיי טושכה כאירה יל
שטטך לא ׳נשרט לאור להשמאמ החיזש ט י ש הא־ס ט אנלך למשכה כאורה אינך ט י ן
לאייילאיסתיההךיכיכח^• ואייל והללי על העולסטה יעל העילה הלא׳ p i
לרשיטנכרקא קיאדפשיי ׳נמןיאיהשלאתמעבניתמגעה^ת׳ ״פני המשך כאימת
טאמההטמ^ימימטכנינטשןאה״ ומיועששייהננפןהיולאהלאנמגא איר יעש
^ההשנחמךוידיעמךילךןיש־ידהנהאשקעשהראיההמהשטה קייס ט׳ימי למה
שיט? אחרי הפשח י ולכי<^nhxאלההטע שמיעתה שית דכקה כניינא• להחתס
עעיליתיוושלכל הקומית ההשלתיאקנסתוההנ׳ לנר לכן איה• אאר זה אייך על ט
נייאיתנכלאתינפלאישהעשיך1גפש״ויעת״אי• וכיחשהלתיללןטאאנל׳ אייה
ולא אלמי ט ההנייא׳תנפלאת׳ ונשמרת׳ כ׳ איני הכקאותה ימיט מדע אי כנש וסחרש
זאמי זי על הידיעה המלטתיהשנמת׳ אשי זכי ליעלה יעליהס אהי נפלטה ״עטך •
•עסט׳תשאיג׳ השמעגינש׳איפנסהנה הלאיתהאיונה אייק כנפשיוזט אוהח ינכש•
מרעתיא -לא גטזי עטי המך י יל עה טית *.כלאי היעשה ההה כעגמש נפש•
תיעת •טעה אייגתכחיהשעגימת׳ שהיא השכל לא גטוי ידיך ט תירי היה לפניך
יזלחאתהעולש עש המת שעתה עישמ• נשמר חקיית• כתחתית ארק שטא ריח חל
המחלחתהגפש אל הגיף לעת טית י תאייד־׳ גליד ראו עמיך השתלשפק ההתפקי״ש
היחשיןהאייייה שהזתחסטזויריסהפיזי• אי איפשר יישנו ט אה כלליה נש—פ
נאמר שאיגי ק לפי שהגפש השכלית העגידתלא גטזדה הה שה עס הגילה שדא הגיף לא
•סתר הער עת• השת ׳•טעמו יגאיהח יעל ספרך bס תמט י השת לספק ה שנ•
שאקטחיושת״עהט^מחסנלמגייגחתידסגשפח שהיא מ׳ט הקייס יכא׳ייז
•ירסחנר׳השתלשפקהשליש• ילשהינייסעסטימשייפעלהזיקלא״יעש השיההיתו
ילזתיהן ט טיק נה לן יכלל הנגיא־סוטא אוירו ייייס •זנח ולח אתי כלס יל שהחחד
הידיתדהאהמ׳ •תאימכהס ני bתחתטיק ׳כפייךיאת׳ לי שהיא כ׳א< •שת לספק הדי
שהידזעיסהדניסאינה״מרטסט •תטטאכההחמד הכל נד י מ ״תייזי־ס כ׳ כט
לקשיש וסלזרס ינסנהדר•( * ת ר ר שמעון ק לקיש היד רכת׳ זה ספר תלחתארכ ״למד
נ ל נ  J ! *4שהיאה

ג •^ת א מ ת פרק שלישי
}1זראהלוהקכהלאדסהראשו;טירזיוי)ישיזיזר)יור<פרנסת• כחןשיאהיזרו
דכי עק־כא שיח גתיית•!נתעגכ גידמת! איי ולי תה ז ך ׳ יעין אל  rה׳ דרן אתי •
וא״דמ עזי ולי מי •קלי יעין תל יגה להשיכ לשכק הממשי מהסכמת הכתייה האיגוף
כשתי קלימהאיכשי עסהחדעה האלהיתגא• זה חלק מהס תיעויגא אל התלאות׳
•יז״רש־י־ישכותישחורשממורעיוניזמה•קיושהסזתייס־קייסלא •יכל איסלישתש
חהיגסכןייהעגמו יאשיהסול
וטא״לשןידנר״יקי־ג״דסההסאקמזיןגכק•
שהתחליתיהס שיל  nrjורטגו •תהס יכייש עטידס על השכל להגיגה זלהננילש
לאמגשאקר׳דילהטדדסוטאאומרואל׳׳רס מייל •ימין כימיזשט השסות״עיתא מל
דגי <יתי ״לח י יעס החתשלתיס תחי גקנה האתי הקגימכאיימו ואיכשייתו מהלא
*עללילאיתכידמהמ־עההעל-ינהההיאוטאאימטהיןגימ׳ ועיי׳ עמן שהיא ילזן
קגל כלומ אף על כ• שאש ה עגמ׳ לאחי ח; הקג״מ שהה כת״'ככחיית׳ כלי סט; לא הגת
ייניאמתתמייעתןיככירדןמילנכהשיתנקעלמעשההנדיקיהנאמי אס?יס ייזל
•דתי; מק״״יחילש״ועשמגיןעלהיסנז״יךסעלאאתכמהיכמהשתגיטס על ׳שיאל•
ולכי ייכש יחי׳ לכיש ט ן ם ת ועור• עיין על תח״תה״תיס וגאומטעוראסמין1ול
אליה רשעהשתללכקהששיהאחי־ין שזנית•מייעהטחי ואייי שאה יקשיל השה אגש
ה י « 1לח •גל יחי הרש״יס כעילה הזה אנשי ימיה המכידש׳ כגתהת״עה יההשגחה •*ח
•ד־עיתהיטא אומרו ׳אנשי ר״יס ט ח ״ט *לח תמוכחיס עש ט י על זה ועל א׳יע
ה״תכק-ל אייי חשו •וייר׳ן ליח״ה יל ש״נשא׳ איתן גייהה לשיא כסלק ממן ההשגייו
ו ד י יעה גחלי העגינישהכיש״ס הסליק הטא״ח%יט ליי״י״ת גחיקו ׳תילכישמ
י״חטאיתיהשכלית׳העריהיטעהקיאסאייטהיטאא׳״יינשיאלזא עיין שהיא
יילשף״לאיכגיתגלעייהו״סי״עליך־היעי־ן ועלזהא״יהלא״שנאין״ אשנא
יגכליתשנאה שנמ־גיהלאיתישהח ל׳ נעגיהגא״ןהדגאלאותיאיונח וליטשא״ן)
ל״״עה טא יגי שגלג לכ; השתגח ט י גאוידח שהיה לט שלה •גס אלהיו גואת האמונה
וליאחי-יזחקיטחלייעלנטצחנניידעשיעמ׳ ללגתשהיהילט כיכייו גשלי״ימ
וחתהח״ינה ׳לכישעהכלשלייתאיינתיאקנדיקנאיןאשייעשהטינילא •אשא׳
לכ; י י י ייחל חה י י ן עינג כ• יל נ ״ ע ז ינחני כיי שלה יינה לי״י שיהיה נישא שן
ועוכיעלכשעט׳; שליל לחמינל אדי חלנח ואיכ^לכישייאלאסיין ענג כ׳ שאש
ליה כ־עת׳ ׳א-״נת גכנה טאתייך ״י׳ יעגגי;לשה שחו לא •היה ל! חלק עסכט ישת1
נע׳לללנח חיל •נחט לשהנייןלעילהיינהלימיכללאנשיהאשילאיתנ׳ ישי־־1ה״ה
אשי לח כשמל״ו נח״יניתיה הגה התגאי ה״זי״י הע״׳קהזל כיין חישחנל• והתגאי
גענינ׳ ח״תתט־י״ ש הזה <התי ישכ״ן הגיכליתט ניט י י ן הינ ה״יי ׳יכי•! הטיניס
וא״גש
וכל ו ל ממל שיטח ח״תת יכי• החלה• השלה יכי עקתא שא״י הכל גם׳ י

,

הא״׳ נה השגית משי הטח השלה יכי עיךכא כ״אמיו זה היא •
יזנהלי״ישישיזתטיהאיסלהטתאו להיעוליכדה אנלי
ולרעות anw
א•כשי״לנטיתאלמ• xהיה ש״ה רות! !ימיני ״כלי ידגש ׳הכיא
ו מ י ששט יניס שעגי! הכתרה הזה האיכשיותש• של! למלם
והישתל־שלכחירה י
לסל
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שליש

4פולעלהעיניהיענ:יהפישיהיההכמייהיהטיניניאאדי יכפידעתהפיליםין
6ינ< ק י אכלהכמייל יהאתשיית לס עטטס ידדזלכיס יכלתי ״תהפטש יינה
לייזרfeeנמייה היא איפשייתיאק כלאיפשיית כמ-י? • זזה שהא־פשייתהיא נופל
על הנדל ילרע כסיה י ינאהל נאדה שהיא איפשי״ כמעשי׳ על הש״ילא נאלר p
יהנה הטדיה ת״נא כ״לאכיה שלס טמייס כשיכ
נמלאטס ילא כנעל׳ מיס י
משל״ית מעשיהסתמיייאקכהסאיפשייתאל היעכלל !לקל׳י אי״י הכיליטף
שלאתאמיהטוייהט אשאלהשיכט •אייי לעיל ׳כאיתנמ״ס ׳להיאייי למידה על
כיע׳ ואיינסהכמישלהסיטןואקלהסטדיה ילק נייל כשליאתאילליןהלכעגת
ל»ל אי התהני׳ת השכל עסהיל; הישי כיי שנא כספי ה״טת יני׳אה ל• שאק העטן
קישלאיפשיהתטא נשנילקנ״מ למקכיליסיילעיכיליע׳ ילטדיהה־אליךזיל מלק
לאהיההה יעומת המלקהאהיהאקהמגינניתאס הנלאיהתיסיל אי •׳•לייע כי
אס שהיא לימי לאמי מינייס מידזלטה נאמי לאלילה ׳ליש ׳תמי ל׳ ליש אמ לל ללי
ידחק י ילטיאמיהנניאשלשאנטנישל עליןלמי לן אמי יילס ׳שלשמה להיעית
מכמימ׳ת ממיס י תמיאלהיסמיש־ס׳ ׳מגמי יימ;הנכש׳נההיילכמי! כייכילש
נה אני אכמי כמעליליהש הנה אה ק הכידיה נאיייה על כל יכי ש־כמי לאיס ״לקניו'
למ־לזלפיסאואמיילמיןכליש וכעמ־סתאי כיד לשכל ׳מליל לידיה נאי מל וכע״יס
•כמיכפיהמאיליתלילטיייהנכעילעל יין״לשא״י שהיללידנמ; ללא •יעמ׳ כ•
כואיא־מללןישיללשמןיללשמע־׳מא״ן קאייל שלאמה״יכמייהטמסכ״יןס
שיש שכל לכי ששסיששטדרניסדיןהשלליייןלמאיה ׳מפל ללידיה למיד• ״לה׳ למ
לאהד׳ ילקהנאשאקכלסשכלאקכלס למיל ראה יכי; לכי שיין ידז -ללסנלכי
»ל׳א לדן המאיה הנשי״מ יללה השכליס הנכיל־ס מא״י להס הנמייה לפי שלס
כימ״סכשנידלחשמקטל׳ כיאקכהסמו״יולאאיפשיימאלהמאיהאלהיעאכל לפי
שלס היעיס נפעילמה ׳י׳ניס 'ית-עיכלס •איי שלה טמי־ס כל ללי ח מ שאינה אני סיס
וידכ״ד נעש״מל ט לפי שלס לא נניא< לקכל שכי אי לפסי כ׳ מכן שמימי לנל שכיס
אמסיפעילמ לפטהש טד׳מה משיתה ״ילממ״סאמ פג׳ לאיי; נאשי נ׳יה ייכ״מז
לנשנכה׳ לקאקללסאיפשחתעל״לתשלי״יתהכ״ישזכילינה״ייהכייקה מלק
«ני אמנס המק האמיש• לא נכיא אלא לקכל שכי מלן •יעשה ׳ליה היה מ• פשיימ
כמלהט לש־קכל שכי כליןממ טילי; השיכ וע׳נש כהפג׳ ׳ליה טמההטנה כ״ה שהיית
כ״יישכשניאהיןנהאתהאדסנ״לןכמלאט השית י יאייילהס אסאנ׳ כיימ יד-ש
יוןלעלהטסיאילילאייית• יאסאכיאאייליקטלזמוטסיי״תולהיויל ״ה אעשה
אניא איתי יק לעלהניס ייק לתזתיטס שאס היל ימית יאס *״׳ת ״היל כלי ״י ש־יכא
טאיכשיימשט הדירסדין העלהטס היימנ״ס שטס ננמ״סמ״ס יידן התיזמיטס
ל״תיס ולנפט־ס • ילה שיילל את טדתה לגשמ״ת •י״תשכל• ׳נפשי י יכלפן אס
ימית יזמיה יטיתא טא מת נפש •דה• יהנההתכאי ימה עגקלכמTל האיטשהמ
כמלין ״עשההאיפשי—שי אשיאלהכהןהשלסלאויייהיהישיתנתינה׳ האינההנס
נאי מוללית על לכנה ילאיינה לזאתלליכרכ ולהשידימ ילה  1tb6י הסללה הסימ
ל׳א

נחלת אבית פרק W׳»n
היאטליטכימ י יהסללההשטמ תגיטמ׳ יהס׳ללההשליש־מ היאי&יטמיילשיתנאו
סכיקימעטיתמ כעי האמינה ייאמאסכפ׳ התיךיה הפיליטפייג • ואהכפ• חנית
למכינה יגהקמכשיטי״אמייטליהייכייתול ׳יאיילראימעטןהסיללימהאלה
׳חיוקה׳להסיי ולנשל אמ הנוקאשיחשכ׳ לעשימ כאמינה האמילמ טאמ׳
?•א מייו המתיך הפיליטפ• המכשל שנע האיפשי יענמימ
!Vw״ruicmn n
לכחייה לניייי ייאי׳ שמיע כי הנה עשי קטמ הפילישיטס
כענק ט ה איכעה ספייןמ ענימימ הא ט לחה שלח ככל הינייס ההיייה יהגכסדש
•יך״׳ כהכיח אינעה סטמל״ניאימש • וממטאימ אימס הסטמ ׳מנאי ה״סינניש
נהכימ הנה מה ק יילאימ ה״טנטס חמי״כ לא איכשו׳ וכן נאמי נמטאימ אית8
ה ג י ה שמקיימה םכימ אחיי להה עי שמלה העני[ אל הנמנא היאשין הממי ינ טמאו'
ימעלל !יחהימגאיששכעהאיפש גלמי גמגא׳ הכ שהיני האיפשי שיחנא ישלא
•ייא ׳נשיך לזנה מיייח ״ג־אימ! על העייח • יאה לא היה ההעוי קייס ולוה נא*
נטחהאיהשינ״נאהנהככיגניתהנהאימהמטאימועלהעייו יהיה אנהיגיהטא
יייויכ לח חיפשי• לפי שקי יהיה נשנה טךייימ אשי טטאו לפעל שימח״כ נה אהטא
ידכשיימ״השהמח״כ כאיפשיהיאשיןעי אשימלה אלהסנהט־אטנה י ומשנל
ייה ש נא יק הכח חל הפעל •לשין אל ייי לא יליע חלאט ינאשי ימחיש ינין לאלה לכ^ל
דני ״ל לנל הינין ח * היה ננ־ו יינא אל הפעל הנה מיניתי ייליל כט-יחיהיאהיני
א * הניע הכה היימעייי להמקנץ ילההכיש עמהכמ ה״ימלשטא הכמהיל[ גתו
שהמכה ככפי הנכש הנה אה ק כזנ״גא הקנ״ץ ?טא שהיא סכמ הינין כני ״ד*
הינין״יז״כיהקטץ גהק״יי מגשי״גאה״טע יכטא״יכוה שמניע היםןהטא
ט א היל[ לני הנה •מת״ל חש שהיה היכי ייניע לעגמו ימיניאי יקהכחאלהפ^
יטא כשל יאה *היה לינ׳ ן יןיס מיעט יליכין הטא ימי ,אחי י יכן לנלמ׳ תגלי)
וטח כמגלימ הכישיל י ועלשכלחח״״מח״כ״טןיסלו׳ ילאיטהאהקאפשי יהל
שטא  pט י י ע ייעגייי xל י נ י ״יייש גיין אל מחיש יחישה! ט הדני לא יחיש עגיא
יל! ה ל׳ •ט •יי *הה שניחג*ס יעל ״גג אמי ימ«נה אחמ יייזנ אחי כלי חלין ללל לא
•עטי שמחי המחל״טאימ יכי ׳האחי העדי! י אכלייגח״כ *כחיוייגההאיוי יי!
שטי• יינה האחי לפי שיה המר^מ׳ כטייל יכיל ן לטימ החליף מחיישינשין אל ״אי(
י״ה סכמ לח־׳שי• -יקיאייע חהישלז״סכי״יהכ״יגימילי ׳מגינה ״כל הנידה י
ייעה ה י מ הא״מ שיינ״ימ האגשיה החלה נ״נע הנה הכ״דל איני נ״שן תהני שהיא
נ״נע הכל ״הט שטח טפשי י יכי[ שידה ״חי״כ *היה לשני האגטה לחלה יני[
אחיהנה אש ק אק כחן י נ י טפ*• ט הכל טא ידויייכ ׳הכייי כפ• ה״גג יהי*
יהממנה י <ככי הניח כיט הסייד השפיע מ האלה ככלל הה פיק נ תהמא״י האי
יספי׳ עה ספ•קימ חחיימ יסיגייה אעיי עליהה נסיללה השליטמ י יהיה דעתו ימ
שכגיטייעמין״״ט שליכייהלאיניש״סלסחיפשי״ס מפאמעטיסכט סנעס׳
אגל שהש יייייניש מנד סנימ־הש י ילק ט י ן השיגנימ אשי עשה לין״ס שנע האיכשי
ככ׳ עגמ׳מ הדני״ס יט־ק״ הסעגומ שעשה לנשל׳ ננטגמ שכ״דהס י ו שהשני והע«1
הגת שן

Kי
גחלת אבות פרק שלישי
מיישן יזהיימ״גילעג־חמללא היא כ?״שך ?מסיככ יק ללכה ששמס לאל •תעלה
אמנע״סמגיעיסכשכית חיקי ת לה״שיי לאיל אל ההגלאה האיניש־תייהא״נם לעיני
ייזשיולפשישיכמישלאיין לכל והי יללי לידעידן שלק יעתילעלאל ליעת הזה
נ׳ לידית לדלי ייזי״ל מנד שליט לא ׳שאילי איכשיזת ״נד עגמי ילא •ל־ל ל״םינ
ילאילחת הילימת ״קיש י ליאקלשליילעינשנ״שןמלשלטלע ליאשעל פיכינת
למעשה ישלימיתמפגי ז״שייגיכז • ילמ״דל ״יןללזלכלמ היכייס ״הי״כ-ל ״נד
סניתילסילאינרהמיעל^לית אןאינסתשכתלסכיקיתלאלההגההגס  bfכעי
מל שאימיאהי׳ שמיךיסככעילית לשכל נני:
זהיאשהכי״הייזקייזליןלשכל אשילנ׳ לשטיאש־ס לא ה׳אהשכל
וזקמיו
העמנ׳ המעין כיכי־ה ההכרתי שלה •לידי ההס כיעל ׳״עשה כלל י
יהשנ• ידא השכל המעש״ אשי עיק כעטניס האמגשייס ימדייז מייני  bל״עשיס
לאיניש״סומלקיסלשטס׳ אה יי־ יעשה לכ• ״ה שמימן על כ׳ הינ׳ ן הכשיע נלני'
יאש מל שמעשה ככידיל כענת לשכל למעש• כיכייס לא־ניש״ש י אנל לא ייד ידדקייס
שיכיללמלקלשכלילעמטלאזכיתילאמיכללשייסכילהל•; לעמטלא •הי־י ״״טללי
לעתה שיה מעשל כתלה לגזכנ־ כ׳ מל ש ס י י מלמנוא אי למשי ל׳א ״לייעש• הנל ה־ת
למיתתיאנש״ה לא אנל השית נלל ׳איינשיעת היל ל״׳יל ככ׳ מל שכתב ללייןס
יישכח׳ יכשמינלכ־־ךסשדקי־הלכ־ יאתהמסכתנטחיד עתליז־לני שניע ננמן
שיךהיהאללכילישיףלכישלאזייועלמאיי היליה יהמסהאנלמכמני שקלל׳.׳ מיתה
מיעל שימצאו כשכל ״דת!עלממת אס מנד עגלי אנל הייעית ילא״יטת יהל מני ״ה
שיסידחממני הכיעיליתה־ליי״יל אשי המלק לשכל׳ לתאלתס כלית׳ ימייל וי׳משי
ייני לתייה לאללית לי לנה השכל הנ זי כעמל' כמטידת הייל תכין ׳״־•עת נהלי
לג״כאיתי״שנימכה׳״נהינהניתינ׳ המימלשידאעג״י מז׳ינ״ניא׳ לכייאל ׳ ״ נ ת
המייל ׳כא־יית שכיה ׳שנשל י ׳מייני יי״ט כל לייעשיש החלה״ס הייעליל עליני
ייכת לתיללעשימלזלמ לכייל למעשיסהשי הנשל אימה האיס שלשה ״יכיל תלין
יזשידי־מלעמגיילסלמגיתליליריזתייזלין״סייימלי־עש•• ילסידעטטה לא־נ ש״ס
הנענ׳דס ככ׳ השכל יהסניא האמיט״ל ישניהס תמת לל־דיה ומלק כלת• ״•זיי
יזהשכל לא ככ• התייה ילא מ• המשכע ישכל' יק ״כמתל יצק אשי סכתי הכה ה״תע׳ י י
ישתקכץ'יסייי! על ?״ימה י יהיאכמיילאמי לעל״•כיש כ—יי כ׳ ליה ״שמן
לכלללהל״תדדעיסלילןילהללמללנכש״תלא״ילילממלתליילנמלקהינ נ• ילא
כתלקהשכלהמעשי ליאס לאלי ,השכל העהנ• כישמד ייז״׳ניתה תייעשה ל-לי״ס
חמי.׳ היא
למניעיה מטיח מלינז י לנל אס כן לשכל לעמנ׳ משי נכי שליה עגל
למנידג ילייסיי כידשימ לדת כאיינימ יכ״עשיס ל י׳לל״ס אשי תעשמל התיל
ממניה לל* שמיע שכיה יתג״זלה אה כעילה לזה ימה ניעילס הלא יא״גל לענק
לענייזתלפזעלילמנע אימסהיא היל; שלת־הלתלכמ ?מימייילי״ שזכי ליכ
כפיקיסאשילקייסככיאייזידללימשכמא יהכמהייתעייר לה׳אשעגת׳ ליכןככי
ניאיי ההגמג* שנונעו שמתה ושלא תג? סילת מגיע fTOיככי כמג ליל ל׳־ויה זה
,

כעין
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ולא עלומןאשיהיה ט כאלו תאמי }מה ליא הקנה את ע׳צמ׳ לא* גי* <לא יןלסלק
כ• היתר .התז גה גזה כןיגה ׳גס הי מתדא׳ עגייו כלג מא׳יט גלל שיכימ׳ הייה *!גע
היסןקייוית שיוט :ושלא יינה כיליל מכמג מחין • ואחט׳ההשושהאיומיא״מי•
הספקית אשי הני׳ח! כענק הנחייה י אס ליאזן תאשי לנל מ י אימ
בחתו•
הנ׳יל • !למגיאייטש ימנא המסילל נהנית'איני אה ק *נשיי אשת ואןיי
שכן היא שגל י נ י ה״ה ׳געשי יכן למעשה נל מנוה ׳ענייה'ימא! ל שנית י האי׳גס
הסכה הפיעלת כמסת ה׳אישכל שכהשכליט תיןהאמתיית יסור המעטה התיי״ס•
והעאן׳ההשכלה׳הכתייה׳הסי׳יוה אשי יעשה השכלה׳א תענמו!איש תייאיימנו
ילסכה אחיתק׳ימת׳ טאעפישהשכלהאינישיקיסל! סנה מייאתו ינימישיינגין
הגה השכלת! ׳נחיית! ניניים האיפשי״סטא תכאת עגת׳ י ׳אין השנלאי.׳!{ וי״ניא
נמה שישכיל ותהי לא מהיתגיס והמטנית הת׳תי־׳תולא תהתעיטת ?שמימית׳ ווש
לא ״הידיעה החלהית שאיכה תכיעת טכע האיכשי ׳כעילת השכל כתה שהיא  ixהא
כחיי״ת גמייה ממעשיה ו^״נסכעגין העגיחת יהיה הפעל הכח הממעייי ניסני
!פעילמ! מענית כ׳ ל׳ שיינה ישלא ייגה ייכל• מניע ״יין כיי שהמגאי ולסכקהא׳
שהאיפשי שימנא ׳שלא ימנא ׳נשיך לסנה מגייו י׳ניא׳מ! על העדי! אש־נ גהכן אי״י
שהוא כן!שהמכייח נאיס להמנא אחי מחלקיהאימי על העיומ ליעיל רשלימית׳לווין
היא ה:כל העיוני שהוא הכיתי ט!המשיי *תו •כיייתו והחלתו היא ל! חעגיילא
יוסנהיאית קיימת אלמי ה׳אנענין העכיי׳ת׳ מה ר״ל״ו טאהיציןא! הלא
הייתעייי שלי שיינה יש!א יינה יינל• מניע אאיהאוןני״ זנית• י וחל הסכין השלישי
שכל טנא יין הכה • 1הפעל ׳נשיך  tייגיא ויליט שיגיאם אשיג גוה היין עגי״ שה״נת
והימניא החיפשי׳ת שהיה כנח ׳ 1הכיעל ככעילית הסינית רתימת היא השכל כ׳ היא
הייניע ׳הייסיי וה משגע׳ וענית 1לא מסכה מחין י !ג״עשיס היעיס התחלתה הא
היגק אשי ל׳ שיינה!שלא יינה כת! שוכית׳ י ואל הסק היליע׳ אזנ ואו״י שיאוי
נטחשימטי שניאנשיסעלמננ אמי ייתג אחי ומגינה אחת ייגל׳ איין כלל לא •יטת
יח ה שתחי הא מה שתמי האחי לפי שעה הייתס ״שיטיס גחומוההה יתחלכיסגטיי׳6
ונפזתיה ם ט אק הנפש הננה נא־ס י אכל עגס יואט נגיל וייתחלן .כפל איש נכי
מגעי ׳״דינת! וייחנממן ומוההגי *עניי שתמי האיזיההאגשיה״ה שלא תמיר**
כל שכן שה״ניחסנ״ונשיההיאינינ״גע׳ הגההמגאייחה כלישהשינגיתהחלהלא
•עני האמתכטעיל טניגהאיכשי ׳שהיא נ״נא כאי יהטייה נתנה לי נפי וונע והימי
טתי עס גיכי יכמי שא״י השלה יהיזת נתנה:
היא ייחכיית יישפשי הככטס למה שהתגיסה ייעימ
 nSHiotiת׳זניח
כמה שטחי שיילי התיס ישימה! נעל ייגלה אי כעל
ןייעז לוה שעגה
יזסי׳ן וישלימהי לחלייה למגינה ׳כדעת אי יחסיה! *.לל •
ממשי הנרי״ש השמיי״יס סועליס לעילה השפל למגיעימיהס המתחלטת ויניע! אמ
כישיטת נהיככתש יהתמ!נ!תש י־טט איתש כהכנית מתחלפות עי שת״ז לקניל
הסטת
מ

עז
נחלת אבות פרק שלישי
הנזיהתטזנעהתישלימיתללעית יהיזמ־ל יל; ללק• • זאיייז שזט יזה שכתיכ כתייה
ככריאהלמא־טתייל; איילה י1הי נייךע השת להאיר של האק ילישל כי ל יכל לה •לכי
וה יהיה כל ארס מיכיח נ  rearכה• ש גת חולדיל  1ל ל ר נמנא׳ ל-לריה ול מאיריס יליש
זןזריס על זה ׳ככרש כס •« נמ שכת שאיית ייא; דאהיליד לנינה •הא עיליר  1זנא• וייאז
יא-ויליר נכי ככ יהא נהיר והכיס!סהרא וק איירו ייי!; דאתליי כיאייס •לח א שי יייא יל
»פן רירש א! שכאא א! מהיל א א! יינא יעל דאתליד כנדק אייי! שיהיז גני ניי; ׳תייר
רכ נא־י; כי רנ ׳נחק נדק; ניינית!כ; זכי! ישאי לנככיס ער ש יהיה "־׳ל קת כינילה אס
יזזלייסמרהא!ייזל שעלגייש ׳כטף ליט״ס איי <תיחנינא יחל יחכה י׳ליעשיר
יישיאללישיחליעסלהתשיכ׳ החנךיכ שייחל ייני עקיכא !יל נחקגייגחל איית
שאי; יחל לישי 1-ככי כיש׳ שה שלה היה דעתה לשל ל טיאת הייעיכ ׳הייני כ• הה להל•
שעל ת* זכי יתכלה ׳שהגה הייזל ל  1כ ה יכל זה ייייה ש־ייה שליטי י־חיייל• יליעיכה
ככישעתהיי׳ל־איההרמך זחניללרעשת׳ עלזה דיישנכלא כ־ישתיחתחנ; ׳״ה
שיאי׳ שיאמר כא; כפיהייןס הזה יזיזה שדכי זכיתי שה היה שהויחת היעיכלכפ׳
המולדת נתלית נשלשדתגאיס נעימי עהננ׳ •שיאל הא שהיי.יכה לה תייה ׳,ל
העשה המגית והעגירית כלל טלס הכחילת לאיסיכעל נכש וחינה יכעלה״זל
יללי ליאה יה חיל נהגית ניה י ידשיכיתנתאני כפאליהיוני על הה ׳; לילה ש••!
שנאמר והלילה אמי־ הרה גני נישל איתל שפל ייעי־דל לפני הקגהויייר לגני יכיני
של עילה עפה י׳ הה תהא עליה תכס אי שכל עש-רטעגיי אגל טין ׳ישע לה קאיר
כדאמיחטגאלכללידיש־רסחיןידיאתשמילשנאיייל״ איייןשאליעיך כייס
ליריזה׳ הגה כיאי שנזיק ׳ישע שטחטללליניהיליעטייה לא כתלי ל״!ל ורחנינא
כשאמי כטף שכת כטיאת היחל לא אמי כ• אש יזל יחכיה ייזל יעש־יינדיק ייש .לא
ין׳מר והג שגה כאיתה שאי היכייס שתייה הייעיכה על יאיכ אינה טעלת לא
ידזיתת איחס כהכיח הכל תיק יכנה לנילי ליץכל א תה ליגייס חה ׳שתיל עלילס
ו י מ ה ט השליילהנייטת ׳לטינית כטהניין ולשכל תחי כק יכני ל-הי
הכילישיף כשענל לששת אשי ליאיר ליליע• לחללית שלגיה הש—י״ לא •של־ש
כעיליתה רק שתק כני איה'לכ־א לי של כל ז י ג זייע אש־ חדע !כ; איי אילעי
יכזל לחיק לה תטה
שהיזל את׳ שילש ללכי״יו טא־ל נייעשה להל !.ל ילה ליע
היערכה השטילייל הכשלת הכח־רל ילא •ט׳ תכלית ליט״ס נהליה כ־יל ׳היעש ס
המכאיס אלתס כטדיה ט ידא י ל שלח •מל לשכל ללח ספק אלי ליעילה תתן
הלכנל לדכיישישכל לאיס מהירת׳ תת; ללל טלילת יללשלייל יככי היה על זל
אירס יל גאיתל ט נ א דשלתשזלדיטייזןיאתיל־י ליהטה •לח אשי ייא איכלתא
או הטלא אי *הגא הירל ט אתי כלכיח שיטל שפן ״ידה גקיה לכל  •ftהי׳ל לכנל
ייהכיזגיישככחכניא־ס על כ׳ שכלי לשנית חעלטיאה ׳ללכנל לליא י לה שתי ש
ילהגה כילי שלא •דעילאישאי־ללשסאדס כשכחה ט שיעיל ל־כיה־ל לגיטה כייינא
אי שהטף ש י תייעלהנפש״ כיו יידלא עי שאיי יטה הנא טח• כייז״ל ולה טינא
לאסלחהזצאאימגאזלאאשדיקאלהכטסמזה שהידעיכל לא תכ.ל י נ י ולשתי יכ־י
כה א ן 1 2וער
,

,

גחלת אנית פרק שלישי
יייינתיעטש יץטל• יל שנהכית הכנהמה עשיכה המעיכה כי ואיתה ההכנה מי
סלי״׳ת שכלי נשת״ש״״נה כרכי שינינא׳ת ׳היא נעניש העינייסעל יכיה׳ ועל
כהכניתהאלה ה י י יכה ני״עדקשןננית״ותוונילאו נוטתאתליא מילתא ׳ Mכיזילא
הליא״ילתא יל שכתל־ית הא־ס נכיאיכי הכניע עלשלשינ היכייס האלה יאית8
הלכניתלה צ״נט כ׳ מכאת טכית ט כעונ התה״ת׳ או מילית! לא היי ני עייין יכייכ
ולה ־יכה אכל הה ככיהייזל יזה איני טמן ילה ידנעלכתייתהשכל כעיי יסהע הכמו
הההא׳ כיניעתס יהנ שנזללכניתהה״השימנא' כאיש תהייאת המול כני יתנשא
ע׳ תכלת׳ ׳!טת׳ ט הטלת האלה• ?יא משנה לשנעיס כלה נלxהת^ י ואיןיניעייא•
ככניהתכלהיל׳טת השינ ?לא מדאה שננטכ״יניניוליסלמיסולאייטכטשנעש
כה *את ה שית״כנ׳ תכלת י• שה יכתהה האי״ה א־נכיה ׳כלעה אתיןיא'אתעיתן
זכנשנןהאשינתגשלאי״י״כניזכיתיתכלתתנטה תישאל ועזייהיאייה שאנניענ
זכנ״א סט י -ילה מכ ליטאל ׳כאלה יטס ״היכייההשכע״ה שלא •כעלי כע ליתהש
דשכעית כהשנהת השית ״כטת־לת לאטייס יכי״ שא״ייטשאכ״יישינכ ׳נא״יט
טהז־־ןיאהל-והיאשנגל ט טע שי״ יכל זה ״״ה שיייה שהנ־שהאינ׳ שית תיכל לשנת
אתהיעיכה ל;1לההכנהלי,״ז:ת״״נלכשי.יתלאתליוזגיהתיינהי1הנוטינ!1
נ יינ ה־יהיניעז לנינתל יכני ?עיי על זה ככללית היכ הטיל כל־ק הה יילאייז
הייהכתה לזהת יי.סכי ל״יעכהלטתתזכל ׳הכלל ה'ניז ״כל יכי י היא ״ה שטית׳
לן כה שי״לי לאיל י ״ילי לא ׳שי״הי טעל ״יעלה אי כעל יישיין כ׳ אין האיש ייכיא
כ י ״שיי הכל ״עי ל׳ י יי יהייתלי הין ״כייזאיתי כהה ילה יניא זילתענייי כלל שישהו
לנדה״נית יילכ־ל-גייית אלה הה הן היה ל׳ הכנה יאנית ליי שיקל ל׳ עטן אי יכני
ייכל ל שי• ת׳ ככ׳ ה שכל לא שיהיה ״כי ייזי״כ אי ניינע כייץ ילהסכיסלוה אתי האלי
1

,

יכי עיןכה יליזתנתינל י
?•א יילזשילסייןלתייל״יא״י• אזלאה״מה
דשי'־'־ .י^־ייסא
כילית איי ויל׳ טא כיל ו״עייי ״ הטי עגתנויסימ י
ונא״ר אין
עכת ״ ל.ילל תעייל ׳ניייר יא״י הנטא ״ נכאית יעץ ויי ׳יכי י
אה״היהי;ענה ח״יעינהלנג־״טהיא״ש־כאכ״יסאהיייטעתהישכל׳ הנהעין
״ אליייא• ינייילהנל ״ייתנכשה ׳להיתס כיעג ׳כאלה יטה ׳כיכייההולאין
*־לטך כהני. .ני ״ל״ של+ז אס י; יהיה׳; עלי'״ליעלה ׳־יש יעל כ״טל הניהל י״נו
ראי ליל יי שהיי לא נכל לכתיכ ייאיניכל אלא ש״נלעלין וטתעל •ייוכא׳ ואיכה׳!.
ידי ה״כ יכל וה ייה שהינייס נשיייסלכג׳ ׳תגין״ששתיייכיאשיתוטהיא התה
הסכהכנטלתהכיכליהככהיןיכה היתהטעיי ה״עקהאחי״ כל כן ״ן האלכיס״ן
השניסימיה שייה על ו ה נכאיייס איי יכי יחנן לאט׳ ישיאליידייהלאית תנשה
ילאהיהיייייי להיתי״עזה לאה׳׳שיאליאי׳הלאיתוייעשהיכתתיייתןיטה
לככהוהלהללייאה ׳לאלילט־ייייליית׳ ייעזהיכתיכילכיאללכיןיט אלה״כגי
ייהעשי שאהאשאיאייאי״ייסל כלן אכל א ד זהשא ועשל תשיכל !אסהשאנגיי
*הייה ל׳ כלן א;ל נכי י שעז תזכה׳ ו1ה ט י ל שתשא טדותשא לע1ל ה׳ ודיה(
שא״ייוי

ותטח״ס

sח
נחלת אבית פרק ©לישי
•מסילטס יילפנה ׳מכין נה ק אליי על יריק יהיה לכלה יה ללה לייאל טה להס ל• שי&
לימי אמי <ק 1אף משה לא ריז 1להה לישיאל הלא לאה -יל הנה ״ליק שאקאיס •ויל ללוף
רעמ דגי אלא אמיאילעיס סנה 1יאמי־ אלה !דל ־נס יטה היד הס יייסיכק סדק'יכילה
א ס ד א ׳  : uא ק ד י ן לפייישס כ׳ כליימ לילייס לה נ ש״ס נויייס
הניאה • » 3הי־
לכנה׳ יעסוהיטשלהספהאיךידעהדכייסהעמיל״סהאיפשי״ס ׳איך ידע היכייה
הפישיס כמי שהעיי כל יל כיק׳ לניכ יככי טיעמיך שהמי׳פה א סי ליא ייל ליחלה
היאמטאאנלנו סכנל עגימל ואילי שליא אנלנ׳ ס מ ל ע י י ל והיל• שליא יהסייס
טיטמיס ילייכס נכ לע״ על דני ימה נהלטממשנה ילכי י י ע חס יעני; כיעל
שעיר גלי מ ׳שיאל כיעייד נק לנמייס ינענש פיעל ועי׳ על•׳ כש ש דש ה לין שה אמ לני
יטה שחל ממני לשליח אמלעס אסממלשנא״יכס־חקטלקשל״ חלל־ן־ אמ יי־ד י
והלטלאסכןעינשי שנעגייינענש יקפרשמלנ־שיכגעסחטמיןאיל־לל־נר
נדדימידיכ כישראל שיעלי! ע( ליו לה דאי״ס לגנשלגייימ ׳כיי שוני! ליכנכ כפימ
ייהקדמילפ׳ יאמ המסכמאשוה:לימ׳יהעלטימהפעלימהאיגישיימ נ׳ י! י; יינו
יתגרך ׳שאמס כטדריל לאדה אכל המשיכה לוה יכ חימכיעשהמויננימ ׳ה־א
שפעילימלאדשלסאיפשיה אנל! יש טי! לטדי כפ• שכל ׳ינניילשחכיין והל־ינה
יעשה ואס לא יילל לא יעשה יכל• ילרח  1ליימ-ד עלי׳ !לק היל רמ י להל ל למ י לים
ולא! ליימיא־ד־ לי ׳מגיך ראה נמתי ליניךיהל אי; לה״ס ׳אמלשיניניי <נחימ
כח־יסשששט לכהייליהיכ לעינשאל להישא׳לזי׳ל חללטכי אסמשייע׳ יהל לא
יגשיע! !של על ללמיי ועל ללמליי׳מ»ה ׳ליי־לה אימה איל כניכה י שיי־נ־ ל _ש ילה
•למי שאי" לכל להד שיייסחייןיייאמ שייס יל שלענ-ניס לשכעי־להשי הק לה יה
לאלסללס לסלידלשס אכלכ־קיישע לאיך׳יי׳ל־חייאמ ש״ס כגיכיהילימ
על לל יל מפי עלי( לא מגא היעזמ יט1ינ יל שה־; לינייס לי י־ס לעשימ יעאי נו׳נ ־
ילקאס למיס ימאינ; •לילעל ^ א ה ל״איי שיילל! מהיל מסלף דיל״על״'
•ועף לכי ־ ולק לילל עגמ לנטא נהפשל ייכ• נ!נהץילינשכלעי״ !שעלול איי
השסק לאיה לל כאח־ מייני ליעמ ודלייע שהיי• ש• כפ״לימיגס שהאיל ליל יק
ילהחדכעילש אקמקאחישישממ,׳ יעי׳ טל לענקיליא שיגפש! וילמיר־לו ליעיל
עוכידע׳ ילעש! יילס מל שיינל יטא אייידוייינ׳ ליעיל שיל ירע ימאי שטאק
איפשי שישלח •י״לץז גש ייעץ הא״ס ואכל לעילה י היא א־יממלפנל ׳להייינליההמ
שלאישנטריויטל על מעשה ולקלל שמ־לימ סיג טאי׳עיל כיעשהיכי! שאיי׳
חול •טל אפי *  X׳כשלמלככלישלהמ-ךחשימעשל•
•דיעד נס כ; שלש־מ •מיי פעייה כ־כי ייד־לי־כ חל ע־ ל • xיה על
ttvam
דרךלטנשטכט׳מ לא־סירא חלל־סיסי ירע על דדך ישכי ישפיע
השייל עלהמהשוכימולשמ־לימ׳כדלי׳ל:היעיל ׳•נליח טיכלכפ׳לל יכ׳פלמ ועלול
נאיי מי הכעד• לל טננ! וירט ייפץ ואיי לכ חלל  x rדיט 1״ ילי; לעד! יתייי
ט ליכייס
הנה עק י אל יייאה ליימליס לחשיו להטל היימ נפשה ׳לחהמהלרעג
כהלההסכלס עלנדהשמ• והאימה כטני •להטיטש יק כענק לעינש פעייה מ<א
כה  u is 3השש
,

י

נחלת אבית פרק עלי שי
5שהעלטושאיסמי*יגהמהרעויג לאללמיגהלכריסכלס גווריסלכנא •מגרןטאש
י(׳־גש שלש על ט לע י c .א׳ השני ועל יה גא״ יזש כמכמיס איז׳י ויעמס יסכל וי(״ ולי(
יגעשינה •דיהס מ! שה לט שלי ש1יגה לח •יעיל לשמדלימהיייןללו ג״עש־ל על גי העינס
»כ״» שא-ייו״ א״רלהפראיגע־-־נאמייגיפלהשיכהלייען לגיא על אגשליסאיג ליעמ
•אף שהמגיטיגהעל•׳־*• !.־ט עלילש שיטמהשייגישנה ״שפע ילה ללענישאיג לישעי
ועל יל א״י ״פי ח׳  rגייס'יךס״׳ יטלל לפי שדש •שפעו גפי ל״עיגל וליא לי( ממק״ס
ייכא כשגמל ״ ט * ״ י י י י ן ישע טזפלל לא א־ע' גמל •גשל׳ לפי שלא •גליי גלשזרל״ן
עלטה״יגשיכ״א״יה״שוררגי׳כפשעיהסהריממינימיוגן׳ יעלוה נא״יטלא
לאיה י י ט ׳לאלאיש טלך !הטןא־גגע׳מ יל הכ־כייס הכאיחעלכי הה שגאה ניץ
שכי * כ־־יך עונש לא מעיל הש־גילימהאיש נעיס ט הינייס ההס נויייס נט
ה״שפש ׳עליהס א״י ״ הטי עגמגי־ה ׳גי״י עטג״ לעילה יגע״׳ייאמיהננא
יי גגאי־ג ׳.ץ <״• •כי שכל ולעל ל־כייה לגא־ה גיין העינש גאמי ׳יאה טאw
ק ״אייי של״ה אק אכ״ה יהין יענה יאק מגינל לעי ״ לפי שלא •יגל האיס לטולן
תייג הש-ג־ל״ד״שגשימכייאסלאישיכאלאליהמכ״יגהלסליא וימה נסכןאממ
יו ; א־ס נייןן הנגע׳ ״ל״עלאליואסכן יינימק יעלי' ״ליעלה שההכיוה היא ה״שכוו
י:גי־ג,על־ילה*ג שכיןכעינשישןיהיאא׳יזיהניק•כאנגע׳יעיהיכיהנטל יגל
ו י אמי׳ נס כ; יגליהידאיכשאינ ן עינק כיה יוה גכ ענק ״ה שיי* על כ׳ •כיל הניהל
״ייני שי־אייליהליטלנעונזגגיעלא-ואמיניקליההלהעגה שלא •שיה האיה יייס
ליי־ט כ• ״׳כג ש קיל עיגש על ממאי לפי ש״גלנלק ׳טמעל ירי וגא' 'איגל עליטא״ג
וא-נל״ל שמי ייג״סטגיטכשסיימאנןלאלמישיאליאו״ןלאיא1ייעשהולאהיהי׳י
יא״ למיג ״עשליטאינ׳ מ״ל שיויללממליגיישטיייסכשלש״גגוי *משא׳ ישא|
ל־נ׳ כ״.שה העגל יי י געי; י .מ שכעט׳ שיהא יינ״א ׳יישל אל שאי המישאיה לשנ
נ־ !.כי כ׳ אס ליל כ; שטל היגיג׳יי״״גיימלאטה״קילכלמימוכיעס שכעס על״!
•כל ל .נשיה ש.נשל עלמיכלהיגפלהיהיגמנהאשיטיקקיישהאל ׳איליגס׳ יעלו
גא״ייטהכייהפי־יוכיךיגייעייט״ל היינינא יללי״ד יהיאיה ל״איליגהאישאיס
ככמיי־גז ייט;ג־שסיימ ל־גלאישאיהגיגקהאלייגינויימ! שהכייאה לכן ט אליו
מפיל׳ יא היי נסגייכקכיכייק״ס שש שה הכימאי; שהמשא ׳כיייןס שאי; שס אשא אק
זיז לה ׳״ה ל־גכ,מ־גלכי טישאגכאיימהייעהאלהמ׳עאכאיכה ׳הכיא לשיא״י! כלן
י ל א ״ ׳ אטיגיס הכלה״/הטגמיכ״יאגןשיייה״יכיהיהטייעהשלידסיק
יכה ה י  .י י י שליי״מלכי׳י הטא״היהיה שהכיא״״ה שאייי טא ״ג על הס ט ימן
יהיליינכהיהלההלייאהיט ׳הכ־גכטה ״׳טמ שכשמל״י כאימי ט י כ״על־ג היראה
יההינ.ה יישזככל שמרהיייי־ג ׳״כיונג יאהשהמ כאיי״הכטעשיהה לא יאכיא׳ טק
שייייייג;יהיהל.כהוה •כןטדנירעשל״י־גיטיאיגהלטס ייייה שאיר הכי9ג
כ יל.יאלל.קיכ 'לקהילי^שהשיימלאיספיקכמ־סלהנףא אימן אשא שאשא• כי ט
כאיל ה שלה העכאסמייקליאנואאאינטימיכלמזייזיגלכיפיגמ* שהשיייגעייא(
ע י נ• על ירן המס־ כמ״הה שן גס הנכיטמן מהעו ל׳ ואיר מל ין*• מנעי׳ למס מגיא
גיילס

*ש

נחלת אבות פיק ?מייש»

כימיהי־שליהשאמייהילכענין העגל ששעיכ״עה לעת יכאה ה י ט ק שנטן ט־כי
ומייהיהא לעשיה׳ תה ינה לילששייזשיא ׳יכני יהההכק ט־הלעש׳ ק ייגה ל"י
שהטיזהלאשיא מטדעמשינאמ־הסאלאטדל־ק בתי; הה לטשעיש^א יה-אז  1י ש י ט
אל •י!•!־אמש יכני נשה יש• לכי ט ה כיה שכהג שה יל כ׳ ניייה״לן טהה ליק י ש ת
לשש; לשליש עליהסלטזשיאה ט״ טהא כהא<; כהלכעל׳ תזכה עב הנה ההכאי שלא
טין יכ״ואק אלילה לימי שהי ט־כייה נדי־כ ׳ימי •־כיה ט ייי! יה שהכיא ״הס״;״• יינן
והיהלכנהאילץהעלא !אינהמהשאייישטהיידילישיאל ל״״י אהה י^ לא כיט
אכל ל ט טיהה •יהה י,כלג
ל• •י שיק •רמה טינה לה־יהה מטעה ״ה־ כט *יה!
משייעהה־טיהאלטאיי״שהדלההלי״יאההיקיליכ־אההעיכ׳ כעייה י ט ה
״יכטכטהחיט
יזדיראליורכיאשדכרהכטטכיכזהיטהלנננ! הי-דל־יאה •
כמדרשמז־העלכסקישקניינשקיהטיז איירכ״טדהכשעהשש״ע׳ •ש־י 1אנכי
ילאיהיהלןנה־ןעהלייייהייהכלי^טולימ־ישיליו״שההא־ן כאי אט ״שה ואייימ
ל׳ משה יטנ׳ ה-שהאהה כי•(;״; יל שלא טניהינ• שנא יי י נ י א  -י עיני !נש״עה
א׳־ילה־יהלי־יהישלא־האיא״ה״שהנש־י־ה  ; .־ א הל • י היה שלי כ נ י
ימשההא ידח ינאי להם אכל ״שי ח-יי ל יש־ ל א׳ היי? נ׳.׳ כעה שניה לאי שיג׳
ייגש״ןהכט׳ איילהסא־ןעהשא אגללעהי־לטאהיאשנא״ינהי׳הייה׳ טינש
?נהניאימפהייי־זרהלש״ייעכעהשניההינ״־ידהיא י^ל״יאייז כ שש נ להש
לישיאל לימי אהה ה; יל שייכי ע״לס שניהכ׳ כיכי׳ להה יה ,׳הה־לי היאה גל גה י
והגה משד לא אמי לדה זה ל שיאל גשעהי״עשה ילכטקי״יהןיטה כככ יה
אגלאמיילההלאמיאיכעישנהגשגהי״ה׳ ככישה אה־וקאל• שיי־ שלאהי! יא ••ה
לשייעהיכיר כעס שנ־הילקלז איי׳•(:הה ט י ; י י ע י י ט״ שיא ׳שיי .ה׳ הנה ההנאר
ייזל כלי שכל הלהיטה טאוימ״יימ׳ל לא ־<״ ״גי יעי של לה יגאיייילא •׳נייו ט׳יה
קמליסה ט אה כיכי• הכאה עגהשכי י* על ט הע״גש י נה •1ה מ י י• ככ׳ הכנה הי־,י.ל'
כמו שיראה״עטן נטה ומייאיד־ הנכיא ייייהי יגעמיכי יט ייגעא־כי ׳אינה ענץ
כיעהכ־״ןיכי־ה־נ שטעהיעי״ היו יעיד יא.׳״•הלי• ״איכיה שא־ט יהכנ׳ •שי^
0גאי כאיכה כשליה יג״יינה !הה׳ אה כטהה ולשהעגי׳ כיה טי כה י ט ־ י נה ילק
ייאיהי״אני״ ליינו
געגזיעל אשאההיהיה״כללע׳:שהשנ״נעהיהדההדכה
ייה־״הי ,׳ענק הכלא י כל״ ״יה שא-י היכ ש״נעהשה י י ן ההשכה ייכיעה י־ל־זי
ייהי ה י ?
כטיךכיהה יה מינטה ׳הו״הגהיטה״י״גי ידה יל כיעלהההשכה
ייההא־ןלא גהנ׳ לכה ל כ ר ט י ס הא שאשא כיעה לא ה*ה לכי כ ט לייןהלשהיעילט
טהשיכה ־ הכל היה כיגי ילק ׳ש־אל כיה שאירע עיהה כ שטטה דייה כטל׳ י עי־יה
כמל׳כשאיהדנגיהשעזע״ההטאיכלעיא • 'איןההכקהדטלליה׳ טזכגא״י
©הטיהחההגכשיהכזט זיןט העדה לטיגי יעשה הזכה !•כעי אה כ; •מגשי• כל
ידמיהכד יא-אח' כדיגיהט <ד נגר •ראה י* ה לכנ׳'לא יטכ ט״ להגנל ייגה ׳?היי'
אמדה יכעיה המג טךכך וכל •שיאל ׳שיגי!׳רמייאיינאדזלאיטכיכדהאשישיכן
מטמשכדששיפכי־ כל שקנטלזכר עש כלעשעמ יגיל השה נא וליד ידש־ינט מ «
1
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נחלת אבות פרק עול׳שי
שכטןמ• ״יתה מעלישעו• תזכה  CJכל תגלהיכל תאנה • ואיך יתמהו יזעק פיעט
״!ל ? nr Vה״שפנו כאי״יש אכל יו׳ *ש כ׳ מליל השה אין ר׳ כתזלה לתלית ׳לא לייש
הלכיייהלכפיילא טטיקל״יקאכלכלשתליןימיתה מכפית שנאמי ומלה כאן;•
״נכאיתאה־טפיהעןהיהלכסע־תמיתןיכמ׳שטטט מעין כג• עלי כש יכל p
שהי״ש לי ייא ״כיל ״ י י נ ו  r vיה והיא ״יישל לקללת־עקכ י ופיעה כישע לא עשא
תש כהיא •עלפישה״העישההיתהלאטתהמשיכהטי׳טלאיתנ״^טא וכייאיזי
ה״ שיי תנה עזן על עינה אל •כ! * נגיקתך ולנה לא הקשה השהאת לכי לשלא ישנ
נתרגל כי הל  kי יז ־! אתי;׳ י שיאל לי* להיטת״ופת־ו ׳אלי לא היה אקשה אתלגו
ו—ל שלהא״ •לל לאל ״פ;• וי לא הילטאיעיי! יאי״הלעינשיסעג״ויכעגייהלשע*
ליש־־ 1יאיית שייתה־ין ליל נ -ק להקשות אתלט ליי שיככיל הייכועול־גונשהיאיהינ
ל ־גיל לי י׳כיתהייל -עלא!אה הניג״ה״י1יההכ1-אשי עשית• הכאתי ג ייטהנהנ•/
גל ־נ״ני-ז כ שעי״נ׳ יי שה כפי י״תתה יואל ״לה א״תת יזעייי לין הכמויס ווייל
ל ע ה ״ ט ־ קיש לכ פיעל וליק ייטתיו ואינה הימין היה משיעה העיירה ולכלל
ולא נענש ״פני ין שי עיפ׳ שלא אכל כילזן אתישיאל עג!י
לה תה לכל י ש״לליה
י .-הלשה י שה הה י״י כיי שיענש הפי ייעש״ ה״ניניה יהיה אה לן ק• שילכו
טכ
לל לה הכה יה״נה״עידהנך ז כנעה אט יל• ן !שהי הפישיייללא לה נשיטיגט
יזל ^ה ״ י ש .שיני י .ל עיי שה״ יעיל יה 1איל אכל היא ׳,ג־תהעתייית״״ה שזה
על— יהי.״׳-״ל.י־:.־ש• -קיל׳ על ה!הה ׳הגי ג הייגי שיייעילהשה ה־גי׳'העילי
אעייכיעתשכעלמ ישיכ•M״־ענייי־ןט־יעהההיא'לגיוה •יעכ׳ xל יגי לא
וללהייהטי לל איה
•כמ־ייהיליימיהכלגל •לפנ•״ קייהל־ית״לישתנתנה
ל.שתכ־לנ יי•'ה״־ ;.ה—.ה ה ן ילד;׳ ככינויה יכ״ה שיא נ״גא ו״כל־ל' הניעו*
ך״ לשייתיעיינ ׳קכילי־לישיני יי״ שי ילכק ולכלי מדיג ״ה שנא״י כי״הן׳ יה יעל
ל״ייני־לכ׳ ייהייי הי וי להיכ ה׳ וי ל של ה כ׳ לפי שכאייי ל״עלל איגל ויכי ״יעשה
עילליטקיכל ינ יייך׳ה לפניך עלי כל ילעלייייליכי לכל נליייגטילפניך ״?(היניגיכה
ו״כ״ !.עי טף כל ה״יית של-א פנ־להיי־עה כשל״יתל וכי אהייל כעני[ ההשנאה
לנישהתי״נלטכיעתי ייעשל כני היל ככלל יפיש ׳נשיי לשני יכיגיכש עלילה כט
ניגשלל לכמ־י״ פעל ׳.ל ל״י-ני־לככלל ה• וי להיכ א* וי ל שלי ה א׳ זי ליי1ג א• וי לשינע
שהה־־טרשכיי־יכיהי.ינשילעהעלה־.ישיהי.ליי!״תהיהיאט״י! וליהילל! •מקין
להיטיהלהיה ליית ולקלילטףל״ה״יהשי־היש שלאישכהךיכןאיה׳p^rכן
נ״' שהיטמייעטןגמיייי ה״כיל שמןי! חשאיהיק
ר״ישיל^להלה־כשל״ט
ליי׳ •נילני־״נ ת׳ניל  1לנה לתנהיה ההי״נל ליהת כשלייתה לייא״י השלש
ולישת־.״ .נל יההי• ש־ל• לה״יכי־ללהלל וכי לשלה יל• •גקתא האיינההשליש־תיטא•
ילנלנללכי׳ה״ילילטניתיגםי׳ת אה כפי פיי״ש הייינה
וגל כ ל,ייב ניק
שלה •משכה־ה שהעילה טיין כפיל״שי״ש לישיוט״ן הגיא
ט ״הטה ק טל יה״ שיליללע״ה ככללי כלה " י כ י שכין שהחל כיא! לנל״! ו״מיו
להנהגת ־.־קלי תייג׳ כיי ש־נגיהו וטעה טי" נהייה שלימה לעשת׳ והקכה ני»
ומניע
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נחלת אבות נייק שלייער
ויל יש לל מעשיי ליל י*• מכני יל טענש שנס נלמ׳ נעל מגל״מ׳ ייינ הש לס טה ט ה
יירדלקאמישטןכהקאמהשלהכהסיכשיכיטיזידהלא ככ־ ללי[ כ״י של•*־ •מ'
זאמיהישייישיכיילכלימוממ עלכל
יזירלמכאייי׳איןאטסויכמסייאימ׳
יזעשז וטא *ידה יני* נ לש לל ניחן כלימישאין י־ע •ילד מלייעלל על לטנל לרא ש נה
כ• אה לעינילימיייסיייכנ• יל ליל לעילללעינש ליעל יילענ־יל • אליל למנידיא
יידעמעללככך כ׳ כאשי ״סי איש יט מיכל •דעמ ייעש־ס שעשימי״טיין שהכאמ׳ יעלין
טלאהכהמיהכי״לייעשיה ש-שימיעי־א לטכי אייי כ׳ אמד מלליני משכמלישה
משטני י ואהלאיהלעיללשנשיהמימ״שכהה ילימ״יה כט ש־שי למ־1א ׳ש־עיר
טנינש זטנל ש״-ימכזל ה״אמי יינאינ׳ ככיק ל י השיא• רטן לליק ימ יילכמ יה
איי שלטנל לאלטמכני׳ל ׳נשנש *נה לא להכלימה:יךיה יידיש* ילה לניןשמ •ישי
יזיינילמיני• אנלטאמימ־מלש־מל*מלשזכטלשכיטאימ־ין אל לשלי״מ
ועטניללשלה והינללעינשהיאנהקל־ישייה״ ננ־ ה־ה ׳׳מ־מ-ן ילהשא ׳כיי
שאייל מייל יכל העה •שיש יירא! ילא •ייטן עיי לנל אל כ; נש נ לינ לה נייי; יל
שלייןטא״טיןמללשינט״שיי״ולניאדלשיליהלכטיימיקכליי״נ׳ נל ללשכמ׳
זעלזלנאייילן״יוה־טאמלמשלהלאשטיעשט ׳שליה איי יי׳1ה ל עשה ש״י*
יילכנה יל׳ ניאלטלעי־טנה של שימיליהיל שהיי היל שקהל למייל ל אמכלימ
דשלשלשכלטכ״הננשלי׳יכלתכלללללשיךלאיה ״נכיי כעטי! ׳מטי־מלאיה
טאשימ־טןלטיאיואיןייךלוהטאהטך׳הלידיל שלהיייעש ל־נינ-ללנמ ימ
•זנהאסקהמויהטאמכלימהא־סישיי״מ ילק הליל ש־ךיה לעלה מלטה שנל יל
ש־ךיל כיהשנמ׳ •מכה־יימלמהלימכני •לה• על יעל י י ן ללהעל אייו הלטה
פנל כיאיי שליה יהל׳ היה הי שניה כ.״-היל־; " י כני שכמ־שי־ה לש־ .מ־־[
א-ץ ״הה •שלשה הה "אה ל יה שישה יאה שץשה ליל •יאה יל״ד שהמנה לקלה עש
ייעשלכיאשימאהישיהליקכללאמלמיהי׳שכיאללא׳מה—ימנהלמל• יכיט
וללמממ:לימל<,להישי״זמייןמללעלשעלט־זךה ה י ״ כישנה כעש־י ,יאי-יימ
נכראהעילשייהמליהלהכיהייאה־יטללהכיה מהלהללכיעיןלישע-ל שיאכ־ק
אמהשלסשנניאנעשיה יאיחמיל־מן שט־ לנרייןה שייךיק ממ לעילה שנכיא
כעש־היה־ייימ זעלדעטןלזהעכיינ+יינישנמ־נ״כשתהעלסטייןיל שההשי
יד־ן לכל ממלריה לשכי ה׳ לענש ככ• י-עשי! נח מק *מ׳ ק נ .כיי יה שמי ,יייעטז
אלי ׳מיכיז שאיי אה ס־ק מיל ממן ל׳ ה׳ יל י״ין •ץה להיש כיין ישען יט אכל יל ה
ייני כ־עכיי שיכ לעילה שלנ״ין •יך-לימ ילק מ שכ־ עלה ילישעייכ -ממ לעילה י
ילקיענש הה ־ליל נ־מ־־נ׳ כעטישיכ ל ע:ל הל כי •על • ׳ •ילעכט * י נ  cיכט
יזלש״שהכשיכלעילשישליממיייךיסאילאכ־ין־טלישנש אי שכיו יל• ישי טנל
יטנרמט ה!טא של:כ•א•שbה למ־עיי נמל נמכ-יןויעל! ישעישיכל׳ ער שמייז
יילשעלהטןשייעלנאזיימלייעגינאממ־יכין י "ל־מל המשכל ׳מנימי מ מ י x
א־יןייה־ימ־אמאש־ אימה יל יק לעילהטל י י  1נ י וייינקעה-ן לעילה לכא
•כאשי מדע מה שיק־ל לאדס נכ שלט אמזה ל״יממה מרעומשטל שאני טנן יייסש
ז

לט

נחלת אבות  p aשלישי
ליי שיאי• ילא ליי שאמי יאי• • יטה גכ כיכט המשיי שכאשי ליבה המליכה נאיממ
טקכאמיכטללס שליסישעיס איאה טאקחיגיטמלמימס׳כייאאילסיט י אמ כסיף
ואח שכל ליעמיאמעמל ה •א כעיט עי אס א אל מקיש אל אכמל לאמיימה יל שלא יזגא
•דןהלהמרהשכקטאסכשעייח״העה שהיא האחי״ג ׳הטף כ׳ שמי! אימה הישעיס
6כ• •לס לוה עמקי נס גניו איל יהא שה לשמה כינעוט ־ יאט ממט עמן אחי מ כיי
*זיני נעגמן מגח.-י ׳אחי ככ׳י מקאט שהיא כלי גאמי כגני כשכי היזאט ׳כעיט אמי
וזטטליכשמיסיעיןלאחכנמ׳ כאקכלה
שלאטלחיששאלל־כייסלמי״י״ה
שחי• יליט סי לני• יחלק• אלהיה ל טלה מה שלא יהיה ק לישעיה כ׳ הגה יחיןן ״אגלז •
הח״נה ח י ך יהיה זה הנה חהייהקכל׳ לאייגאמיז כמשכמכאה מי שייט זכיזמיחיטמו
עגיי מנכר ע• ״•יניי׳ "-׳שעכייקלימשעשהכעילסהזה כרי ש־שילשכיז משלה יעה
״טי;\.״ rr :של יקל׳ ש־ימכימקלימשגשזכשלההזה•
יכש ליה י ט -ג
נש ׳ כיע״יניישלה״הלעינימ-ילעלשהכא •••סטסלולאמיי ג ה ק כ״הנמ
מ.־.״תהל ח־״ נה כ שה שנכיעק ״ן הי ש עה ט.׳'ה היה אטל! יעל עגייה קלה שעש׳ נן
נכ־עקקהכייק-הכעילההוהאטלועלעגייהקלהשעישקיכזה עניי היה יעמינ•
עקיכ־י כי״ ש ח ״ י ני י י עקמא ט ״ י ״שט1ין מטה יגה אלי • •  1י מדקיקהקגה ׳.״הם
ע־ ל—.י-״יי-ק עה הנ•;--לעייל •יהה״יטש ידעש׳ ייעיסשעש• כעילה הזה נט
r

u

ל.ש_י .׳.ל הה שי הל.ילההכא<״שטעשלהליש\1העל״נימקלימשי.ש! כעט ייי
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לכי —.הי,־. •-.׳ז״־ייה -יה שיש שכי״נימיעינש; כעילה הזה כי לייה שרינהא נ׳ י־ק־א שכי הל יייהיכייהיכיע לי שעשני ״עשייה• !.כיה״יעש׳ אשי כיייגיעלש
ט ה כ טאימי״שיכימייי*.ניש .לייכח^אייכעהיכ״א״יה״שייימהגיל׳מעשיןיל
ויחי יכחש כעי לח  , -׳ ט ככייח יש ;׳ כי" ׳עשי ויגיג׳ כל טיגליח׳׳ ,שהיא טעילסהין
להש-י-הע־״ע־כעה כיעיטמה-להטהיייעימי׳ההכליסינכסטח ׳שיגימהעי!
יע׳נש־ הה׳.־.ח הע-יע •-׳כיהה־יךגמגאישעישיכל•• ׳כהכןיעהייכזכיומיו אא
שלא-אשא אשא ״ה ׳הלכה •ענישה׳ על אשא׳ כעילה טה ט• שישכי על חנזטימא
כעילה הכא ״ה ענק נייק ייי; לי הנה אה ק ״איי השלה י יעקיכאיכשיכ טגילהניין
?*הלט*.־ ש־־יקהאלה״כלילנהקשיג יגלעילהטהלממאימללישע׳ על״כימקלימ
שעשגעילהטליללינעשיטמט^לה״לגטקילעלעגיי׳מקלימ שעז כעה ׳הלן
גיעמטהיכ״עקמאלשישמ׳ י י ל שנזכייייעמ׳ ככייזל׳ אגלי הט הח״מ׳ כאי״יז
ימי־.העלהנ־״ ,שכח למיז כענק היק האלט שכקהיקייעל• ישגישיכ ל׳ שכל זי!
טח כ  .לה היה כקנק'לגלחמטרכ טזי״י• ט טעייז י״כג• זה סמן אליו לטינה
היכיגי״גיליח י
,

!כייטיעמין שלאטקהשלללכאי ל״א״ד ט ה טקמ
ו ל י י ' ר י י י״• s , - r ' .־
המ־יגימלניטימכייטילייעשלילח שיהיל שייהגימן
״אה יינ־קיכ־קייכי״איטז יייהנימץי ״יקכע״־ש• י-נל ללי רעמי הייאיי
היהקשיליה nיייט.״י.יעל:י.י*;טכעטי שא-ישיש ״כימ״יק  p.tטויכימ
? ; לה טהילנל־ימ־׳ ויש יגימ ששני; כשלה לכי׳ כיהי הין ׳למה יטה המלין׳ הזה
האש

קא
נח^ז אבות פרק w*m
האס כפ• התליואתימש שיש מלס ששליס לעה אל אס היא כל• לפיעל * מה של רשע אתי.
••לילילשכחדדכונעולסהוהונז״יןנאמינמוידהלעילסהכא׳ ׳למללח־היה יינש
שוההאסישמשואכניסכדלריזלילל• לקלטלי־לספקלולאמילשלסילכללפ• ייכ
המעשה יל שתי[ המיס כפ• חכ כעילית׳ ׳הייכ ההית ידה משפע! תודי נעילה הכא •
ומה שתת על למעש היא אשר •ל־ל יעי״ל׳ כעילה היה כ• לעילס היה הימ קל־ •ייס ־
ילק •ומש אלי גמול המעשה המ׳עמ אס שיכ יאס יע־ יהעה ידא שטל׳ ארוך ילק err
אלי גמול המעש־ס טתיש אס ידה חכו יכיתיידעיש׳ עגיייתיה־ה שכי יכי• הוכית
נעהוידעישהעכיריתיכיעכעןלההיל ואס ליל חכי עגיחתייישש׳ זכית נמן
נסקגמיללעניחתליניתכעילסהכאישכר המניתלמיעשיתכעילס היה גיגא שיה
שהיה על ל״כ כין זכיתכין עטח ת •טל מגמ׳ל׳ כעזלס לכא תיירי ימה *ל־ל על
למעשניןמהמגיתגיןמהעגיחמ •טהנייל כעילה הזה ־ יהכלאסקתלי־לכ• ח נ
למעשה י זימה מגין היעת שיכיז ־ יכייןיית אידיש שית; שכק של נייךש
לעתיד לכיא אתי טתילזהלישסלארלח ט אס מלהלין לחד׳ שה־[  x׳ ׳•עי״לז
ייה •כ׳ דלי• למכה יכי
לעילה ט ה ולא משש! למה טהיל על המעש ו ל י ה
היהשי; כשהגי׳ל
0סיא׳ שהמג שהנימל לגפש״ תיל יידגשי״ כשליש• לכיל-ס
אי־נה הגייל
לנשיי• טא לימן ייגגל להית׳ לארס גגיף יגפש שהיא ץכי •ייס
לחחניטאלנפש אהר טכייה מלגיף ולק •תיכ טליה גנה• טית׳ יינגל ג׳ ק י
וההכיל השג• שהנטל הנשט הטיער •עמר שלא תיע אס נענ־ן לשכר כ שעחס
טזשא ואס גענק העונש אס עשה האדס תשיג אינה הניול י י הנ• הגיל; למיל ממר•
המיתל^ •עג׳י שלא •טע להכיל הג שכיעיי לנשי• לעילס נמק מהי• יוגי יק ליד־גס
אי טעיי ילק עשי טעחתלאדש שייאה עגיי! כיעשה כאלי ל־ל העי לס לל! יהני זכית
וממנהעוגיתישגהטייןגפזלהלי־סתי״יזהעלס^לנץיוטתכמו שכה כליי ,דיה
אמנסנ״עודהחחניאמיקטכלאדסנושלכפייעש״גי גדק <טק עושי ,לי י י י י
גפניעטרולנפשהמיטאתטאתיזת יטאולטישילנללפיחנליעשל על העילש
שנחןאאיחכ! ומלשפיישתיאניליאליזייתנל־סכץ לנללתלהחחרגעטיייגית
לשישית שכלל לאלל• ר עיךכאכיאמיללטהשהסלמיעללאלידתכשיש־ה ילניייה
האיגישיתלמומלשמלגמורל ישידין דקאיתגנדקירעל׳ ישעישיגל׳ ט-יט לעלה י
יכלה yרלpהע<Sסטלמהעלולסדעי1ד״סשעל•לסתסיג לתירל כלל ׳ללית
יואמי׳ אלל יןש״״ס טכחן גהחט ת שהלל השסלישיאל שלס הקדיה לללל כסו• ולרשת
גתינל לק כלל איתשיסיילי xכלוא ליל יי מ ייזל לכי שעש ט׳תסיי־ע׳ יכיהגה
טתה לאמ-ר אחמללימיסידיילתגלתא יט טמ יל!ה• זל ידה השי יליי לכי לילל
הגפלטמלאללטאס השלש ט ל שנכנס לפרדס כשליס'׳כאגשל׳סישיגיילהלילשית
ליהס'אמי הץגל להה ה ניד ל' לזין שיט י טא להשתי ש כככיי• שכל יה ייז על י י י ג ת
שלטין טילה טא יהיתח ניה שכירש־ל• השהיותאשי־ העירית׳ כמחלתייזיית
י « •ע־ יעשה־• ואיור עשר ושנ־ס עשי י
1
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ג׳הלת אבות פרק שלישי
:־
טא *יל״ טא ידה אימי הלל גיד[ לערלי[ ׳טיט אמט שהשלהי"
•crnicxin
עק־כא השליה ״א״יז הכולל אט״מ גכלאימ כיה שילימי יזשש
ש״אהכט איה לא ממי אי •ל כיט׳ 1לא •רדו לגי״ק! ״עט קיכי ה״שיגועי״ק היין*
ולק יאה לעשימכ׳ יישל ני היכיי ההיישל״ •אי יל אל קלי העיון והרטי היד1איק •אוי;
לט-לילאכ״לילקגא״יכשל״ה און יתיך עין; ״שליש הילה כ• האוון והאקייה היין
גע־ןהאכ״־היה״שליסהההס״כיהאלהיאןלגהולק לאייר כזה הוא היה אומי לש
שהיא א-יי-ה כככ• עלייה ט היילה היאשנל ככ• עזיזקה וואעהיושל״יל !גמגאו כייאיוי
׳:זלגו״ימיטמיישעטןלכלאאמ״לה לאאמטאלכלנמי;כעיט{<טי&ל״כישי
ראייטמיששאןליזשידהא־ניטאהכגדכו[ אהישיכירחליןלהה )אהלאיגכיעין
״ ה ה !כיד!!ל כל הטייי־ היןכהימיןטא •מימרין ייעול׳ אלא ייארין אטה •וגי ייליל
יליניאל שלדאיאזנ דשיכימלעיללהזה איכה טשיטמלעלטאהישיכימהעולה טי!
לה כ .יכין כשתייה שז-הי״כיונימןלתליי׳ כדישיכיעל׳ לו״ןיליאמאטנשזי לעל
יזיכי־יוייןעליילגטמ־יט וא״ קישיכימטגהשהה טילנין כההלש לה• שיזכה ולא
איי עירי״;! ׳לכן אייר! ג״ שכל שלעןלהטלטא עולה העטרה י והעזלההגאטא
עלההגיייל ׳כ״הכמ״כיעאכיקהשיכיאמהטעליה אייליהרכ״ריויהליוירא
י־א• ־־כמיכ •ך•!; •נייל שה היא א•!! איני אדע יקישו; מטל שהטא אלא לל ה״יףק ׳»i0
על־כייט־לכ-ייהטהנעשהג־יללעילההכא ייגכייזהשיהאטנא׳ כלהיזשש
עני• ט:-־ כ ע״יה ט  :נעשה א־.ז לעל ׳כזשיל דיךא אכלי כך טא שכעילה הזה לא
•איי עליה שייאמן ט וטללטשישמכ׳ ייעמלעמ •א״ללייה קיש•; מגיל העלה!
ייזי ילק שי; •ליל לאלן ׳כהלך הג־׳ל הייה מקיש; ״״גליל ו״א ירי ידשל ״•של לה• שט(.לן
ל! ה ה:ל נ מ ; כעיכ׳; לא ״מגל ייאלישילא״כה יעה ה׳ שיייגא שה גייל לא יטךשן העלהו
•הק־שיןלאיג־לעד ׳וטקישיןיוטל ששהיאיל שהטאקישיןינדיל ללמליש הכלי שיט
וכי־—יא של לעלילאלש״א־יג׳ י ילימיאלש־״השי-שיהייאר׳ט׳ שטה ימו
ז ז ז ה ! הנהמה קא״״א הכל טל; נעיכקטאכעגיג׳ הישיטמ הגשהיימ שא־גם
לא־ה יי־גי.ה ״׳מלשמכ• אלייךעיכין׳ככללוההע!שיוליגיהיהכטיושאי כלהשיגו
לגשי־״ל ילםייל לכ היא יד״יי יייכייה לטשה על כלהא״ה יל שלא אכל איסלהאלש
עגש׳ ישא י—אייי ייי אי היק ש״יא שה אמל יאלעה שיייל הגך יי״ל הגיייל ט1הל
וע׳נש• יי הלי־מכ״כי־ללכי׳שליעללעיהזמיההנכגסיהגמיכלשאי אייכשי לה״למ
ייייכה י ד א ט ״ ״ ; לאיה הא״שא שגמלה כמשי* ככי <י.מאהיי עי״ למיל ע• עיטס
שלא־כלללכמלאלה לנויל״ה״לטמאשיגמניט שהכעיליןיההגייההיאהיכגמל
טט־־מ כ נ״יל מלי לא־זייטגי״ס ינגי האאי ׳הה״מאלטהאיכימיטיכק לקשייה
יכ״שי^אכ-הגילאללד• שלהיקיייכהההשג״ימאלהלה־ה״ימ׳ זלנוייה לשלישמ
ליאלתנימלמיא ׳עי-יגלשטשישאיהה״שןלינגי״מישל׳ הכגהיכהכטטש״מהייהי
•עגיטלעילהיהיישילהעגקלא־-ימהעמיאהשהיא י״כגמלקאמ״שש הטייל אץ *
ילמילא שה דני&ל״ק יכי ״עגניהושייהי היאיכלהטגהל״שילכאוגושלחגהלוהי
שה שית
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<השימ»זןכאדסטזטדי״לטזיר א• ?לדק• י י ל ד ילדלי מלי• ליממ יינל• rrop
יאינס• זאשהאיסדינהליכנסכאכימילקיזממשססמורהאישיסהעימיייטף תיל על
*כי עד *כלה ׳•אלי הלל ל י * י ל יליד שאהיז לא למולי הס״ע• אהל כה לישה ט י ל י ן
ל׳ • והלירהההאיהטיטזטטהקץיטא יה׳י לכלא המה שיקיה לייטא כה׳ שיךה
לנגג שכיא׳יע המגימכמיייס ושמי[ האנינ• ככ״ל ט היא ״יןף יידלך כעד־ •יזשיכ יעכל
שאקי׳אהאימ״מאיייןז• קהאדסטזיעאכיככשעינכנסהטייא ממימי •תשיכ
שאקהשימיידעיהשנייזכפרנד טלשנמיללאמרדלמשלהגלנללידיזיכ״׳שלי! טייר•
לרשע• א•[ ״ יזאה רימני ו א ״ י להשויו א״ גלל כללי א״ ,אלטס י שטיל למעט עלילל
יעלזלא״יכנגי״משגמלמישאילמניגיהיןףרל לש־יג של׳א לעל
אקעזשלשיכ
להנ• מל׳א ״קיף ׳הגמגלגלגל ׳שה ל׳א ״מעסק לא כלשנממ היכייס השי לטי;
והגדיל ט ליא ׳לפנקס כמימל ׳היד טמנמי׳כל ל׳ הי שידג׳ כיי שהשג למישא שליזטט
יזקין• ט הף על כי ק ככי •ש לילן טזטיגכנקה פילמל  nטמגמיליא רייז ן 1לידיעה
האלטמלק״ממיל״יןכמ^ ל-לי״ס שלא ״  bאדה ליןזמיכי ״טזגימט אה ש־כמג
נססרלזלריג׳ זעשלמשלמטלטמגמפסידאטלמגא שימלגלשהגיכיךיומיזכנקש
עמיאהללגמישכמיע אאר •׳ןףימטיעיסככמילא יעלה ה״ג׳ דלי לי״ שאייר טיל
'י׳גמיטללידללילאיכנרמייןהז״ה ילגזיללז ט א ט ה ח ׳לננט יזמו •יק מטר
יכימיטל ״ל שטישמ•
כלל ייס ט לנל לנכאיה לש שייידללשדזלש״מו יק T-JT
זלקאייי מ מ
כטיגהעולשנטןשנהכעטטהעולשלזליהשןנ״׳ללשכיילעמש
ככל •יש זהגזמ־ה טו טא ינפיע׳ יק האיל ליעיל ׳שלח לדעיל י׳גל לי״י שמיני כשאי
דגי ממינימשאהי יליל לאמגאאללימילעטשעטשיטיץמע״״• ׳טייש אשי אמה
טשלטי׳טאאליןאמלעטשטזנל ידדשיאילגשליא גי ללמכ ״יכי שאיני •טל
ואקקשליידללשגהלשנלדעייקלא־ללייעיל ישלא לייע־ס
למשכג׳רקמדעמ׳
והענק שכע-״סיטיא-ה כעי כ ש ישל׳א גל לי על משאי וכע״יס שלא ט ע כלל מלה
אלל rשיג שיייךכ טא גלמי שטי טא ט לא שידר ילגזייל לש טא י*-ח ׳•ש להל על
יזלשישמיטיהדקpאייומייכלליי״•ששלידללשנמלל" •סכי כלכמס ׳לא •קי־ל פשע
יעה ט׳מ ש״עמג׳ קנרל פע״־ס י ט מ
ועע׳מלא עכהמיסכמילא עג למסיימ
יזלשמ שיריללדק ייישי־ ל״שבש אק סלק שיש ללש על ״ל טסיאט ט נאי״ נה הס יט טס
לפי שלדקהאלטד״^דמלאלפי הניאה ק לעק ט לא אשי ״־מל לאדסטאל כפי
להשכקהאממ״ זזט יהדק דק אמיל• זכגיא-זלאקי׳סשאקג׳ קללה י אקלןה־ס
שאין ל׳ א׳ יה כעי אי מק אס כאמי ׳ אי כלנ־׳ יי נ״י״נ׳ ט ל״עליל יללייי אס כטלאיס
יכל זל כסיימ
אש כלגהנמהכתיהשימ־י אי אשמי אי כלכ׳ לעסק־ו א• נדה ט •כמ •
עכנדימאז אכס״מ ייטעגק הנלאקשמיזזידקמ״ייככל״סןלדקיקאיייל ילגזיה
כ• טאיהכל ידליק לשעירה ר ד ליה־ שייס •יאל לאיש ש ש כי״ןס ש-יגיע• ״לידס
כ״עשללישע־סכעילס ט ל י יגלפן שלישע־ס עמקי נלגני• מיל זיעה נט; להטלה •
ייתיהשיטמשאק ט ל ש ׳ מ ט ק כ• הדק •ק א״מאנל הכל ״מיין ,לסע ־ שטא שעי־מ
מלסהגאטהכלממיקיןי״ילקטיהשמיעמללנכש שמה כיי שטיטל ל״עלה על
,

נג

נ

ג 1ו !

׳הכל

נחלת א מ ת פרק שלישי
יהלללטיינהתעשהייחההעגקפ• היחסדאיאייייזיישפשי״יאתינ הייןייןיז׳ ח
עיגט העילה הזה עש עינש׳ העה הה יזשכש׳ פפה <נכל אתי ההעיליייג ניגגתילו מ י
•יכל הישכק להדק הכל כהתאכי הי שטו אשי ככאן אל היישפש הייהט אשי שם •ה!
*!ייךסכהישכש־סי׳טט־יןיייז־׳ילטשתגלייגהיכייסכלס היא העה לק אתי ימל
ייתיקלנ111מ י לנללותרהסכקטג• והמגאר שיש נזה המאאר עשי נזירותו׳{
לכלש עני( ישכל טזכיאת אשי כללי למאיייאש הראשטה כלש נכלל' עג ההתשל נ|1
טיתמיהתשייןני׳ןשהלקתיזכתיעליכיעיךכא• כה
,

ל׳יר נזה שכל
ran
שנ־ס יהל׳ כל
איד• ישטהה ייע־ל נינ־איינ
הידזי וישל-ש אית! ואיזנש
דני•׳ נ י ע ׳ננינה טא ענין
פלישיפ׳ יק ייזל ׳אני א
אזכיה׳ נשקאל תגינה ת•
ש״קנוהלעגקיזה שליעיג
אשיתיעלנ׳ ׳כקנה •דיס א
»ינס ל דנני היי שכליתאשי
נשמה אה נפ״י השיה ו
ונשכיל טעה אי שנדנלגיז
לנטי־׳ת נ י ט • תה יגל ת•
שי .דיה אנא;׳ יעת איל לש
כ״נ־ייתה יעת״א־גלל שגל
טא אשי יגקיא טכל יטה
ט־עתיכד-תגאק נטא ו
יאפשילנ׳ שנשיניכאל •איי
שאש לא נשכיל י׳ שכל אין
דעת ל־.׳ יאה לא •טל יעיג
לנ׳ לא כשטל י• שכל ט כ
ני.תנש־נט ׳לגנתזל ה
יליט־ קשה י־אי ׳אטל׳ ק
טספייה היייכי־ה כי כל
שכ; יכאן ו י ג ס אגאכ! מ
י—ש״ס עליו היין טשיה
כל ש יעשי כני
לנ־
כ־יש« ׳נארנו הלל טכייש
נזה

רני אלע׳ר נן שדה אומר אם אין
תודה אין דרך ארץ אס אין חץ־
אר׳ן אין תורה אם אין דככה אין
יראה׳ אם אין •ראה אין חכמה ן
אם אין דעת אין נינה ו אם אץ
נינה אין דעת! אםאיןקבחאין
תורה׳ אם אין תורה אין קסח ו
היא ודה איכר נלשחככתו
כיונה כמעשיו לימה הוא חכח
לאיייןשענפיוםרוניןוטו־ש״ו D
ועקרתי
בעוטין הרוח נאה
והיפכתועלפניח שנאמר הדח
כעיער נערנה ולא יראה כ׳ ינא
טינ ושכן חררבם נכדנר ארן
כייחהלאתשכ! וכלשכעשיי
כתנין כדככתו לכה הוא חפוז
ל ^ י ד ן שענפיו כעוטין ושרינדו
כרוניןואפ׳ כל הרוחות כעולם
נאית ונושמת ט אין סיד אותו
בבקוכו שנאם'והיה כעין שתול
על כים ועל לנל ישלח שרמז

דפבנז
3זה להדק יזיכי•
א

י י׳» ק י״*׳
ולסלס

נחלת אבות פרק שלישי

קנ

ולאק-אהכי יבא חום תדהעלהו
כ׳גורת לא  :xrולא ׳מ״ג׳ בעשות ע ר <

knipri

היהיטאלעויקעזטהטה ריייכ• עיךכאטשטהסלמכחי אזי
וטאאשי נממנה נשא מותיר; גמליאל יזע* יייוליקמ יכי •טשע ט»
שנז ט־ מ י ן יליט מ זיאייד ללעמ• על דלטו שאלימ:

כאימייאסאיןמזיהאקררך ארץטזללייאייראיט נירקאיזר• שיאיס
יוושונת
היכה מכמיס מהאומייל אנשי מיימ נעלי ירך אין יאק ללס ״טיל •
יגסעהלאיץשטשיאלטאלמיע ירךאקילאליייר יליהכימ שטיש״לא עהלאp
»טיעישמכניזה •שמה־שיסטדשיר שאמי ששק כיעיל לללאק עסקיי כדיךאיץ
יזמגיטן שנאמי כשלאלה ששייככיי• אכללכ• טהאקטמ״שכטטנמה״שנה
לטיזר! אש אי; רר־ ארץ אי; ילרל ט נייל יא־ני ייהאטייס כעלי ילייה
0נייו
ולא לז •ירעיש דרך ארץ עי ש־יכנ• זי אייר ינןנייליאל כני שליכ•
•טיל לנשא יכל מלי״ימזילעשייךאיץ ייכלל שישמל״י מיילייכל• ירךאיץייש
דיך אק יזכל׳ מלטי יליל וטנש טליל'ל־יך אק ילי איו־ ט־כי׳ זל לשלש
כאומרו אשאיןמכיילאקיראל יאהאקיי׳אהאק מיייה '־!ילטל
•לשייו
ששנילסאאילענק!שניס כמאמייטלטמילמי !,אייירל׳ חנינאכן
ייס^כלטיאילשנוא!יןדיזמ למטיילי יל! ש־יילשככימיינרייאמיזנזאיךילל־ול״?
ימכלעריהיכןטיכמלקירשליראיגמשא״יגלעדיו זייןשהנלק ל״לינללזל כאכי׳ה
ילה כ-ליל » rfששויכיזל כאן נממי על לילירל אי על ז ל־גל •
נאומי׳ אס אקדעמאק כמל אלא־ןכינלאין י ע מ ואהיעמיכינל
רניןית
לש ש־יזמנירטסמהטישכזל ואסרנלככמל כ״לללשללל ׳כיעמ
*יזישכללנקנל לכי היי״לס ־ לגל ״טק אל אק נינל *ק יעמ ט רש לה Vx:לא נקנה
יזושכל אגל לא יפרק אש אין יעמ אין נינל ט נל ר ירק לאיה קייס טקנל ל״ישסל
גשטאשלוטרל»ל 1לי״xל ליל לי ליטר גל כן לישטל
נא׳מי׳אסאיןקיזהאקיסיה אשאקילירלהיןק״הטעהטימ ש־טיק
יזששייז
שילמ׳י
א!יזיז אש א״ ,קמת אין •ליל לכי שיר שיעי׳י׳ יתיטמא א•
לנל לא •נרק א  :אין מ! דל ט; קיק כ• טיל יישלט אדיזל שה״ ,כלל מייל זטדלל יילט
כי!לאס וייוק •
יה״א טללמ ל״שנה כלה שיראה יייינל שעשה ליכי סכל לעטי״ כ׳ אש
*שיין
6ין ילדה אק דיך ט־ן'אם אק דרך איץיזק יליההלי יייה שיוה אק
יליהאקמייל זק טוכמהעסטיאהשיטללמכמלשכל לענייה וט־עילעה הנינה
•טהכאעיטאסאיןיעמיזקיעממקאסאקיךהאקילרה• זאכאקילירה אי;קי׳מ
מהיל למולול שאסאק ןיזס אן קמס ואין יטה לילי מ ה לעגמ׳:
©ניע•*

נחלת אמת פרק *whti
נאומי! נל *ונהמו היינה מיזעשא • כ• לא •תלש אם ינה נשס חלמז
•דדי!
המןיהאוטעמןהמיוקי״ והמעמיס אסינהנהס המסמיייאע״ או
הריןאו־ןאיטיימ״ ואה כ•![ כתכייהעלהמייה למה לא אתי כל שמייתו היימ
יי״עשמיאשכמןעלהמכ״הה״יזקי״״מ י הנהכןהכיתיימהנחקהימלשיאתי עליז!
גן ׳אהנס ״עשמ אס היא ינה כענק ההכימ היה יאי' ל׳הי כל *זכחתו תייכה טואא(
נ״אתיו ל״עלה ותש אהמ על היין אין ההיינ׳ •קשה להה שנה דלית וכמה אייו!
נשסההעשיס:
כ״י *;שה המליקה הזאמ כה• שמכ״מן הומכה ההעשיו או כרכן למה
ששינית
לאעשהנלקטמה חליקהכשאי היכייה אשי זכי ויאמיכל שמ1ימו
הייכה ״ י י ן א ק תי כל שייעמ׳ ייייכה ״ניטע וכן כשאי ועשא׳ כלכי כענק האנימ
עס המעשיס.
איןעשה הייעשיה שיישילמכ״הענטס1הנההקניןאשיכנפש שעמו
השיעית
המכ״ה היא שישאל ה״יעשיהיהפעילימ ׳ההכמיינמהענכיסטנאי
האימז שיישלמ *לי׳ ה״עשיס שישלמכיהינשיףלקיקממ*[ א־1ל<ככיהי!ו שיכון
והיכל זקניה ״טנק נעל ימ ט מ ניטה משמלה שאלהו! לפניההתלמ׳ר גדילאויעש!
נייל נענה יכי שיל׳ ,מ״י ״עשל נייל נענה יכי עקיכא ואיי מליחי נייל נעס כלה
וא״יז תליייני׳ל שלתליויהניא למי ייעשה ווההפןיטיהשלההזה •
״לענקמי״ימליממכאייע״ךתן יטפכיט עלכנא׳ יכן אייר נהפן
עשיית
אכ׳ כל י׳יימ שכעילהטימ!נ׳ שכימ כ׳ אין יהמין אייע היק1או
ניהנה כיאימ שלכיאיהכהיקיסלאמ״נאלש״ ,״מילא לשןעיןיהיהכיכה על כני
יי קמי׳ שלא מיו! ״יקי״! לייהאסכן ׳עשהיעיקי י׳זההשלסכיכימ.
שלנלכמילןייינאיגיכייסעג״ייההשישיס !הענטה!הכיי<הנההז!ס
ר*'.
לול ולי לילימ ה שניס ייהס ולה וכי הכי׳ כהיומי המלק היותר עמי
שכעץ יל׳א מגלימ ״ר־ימ׳ !כפטקיה שלכיא נזכי עגינ׳ שליעיער כעוכה היא שיט
ע׳ שה כי• ׳כעץ לשיכ איי ככ• לא יייש ״ע*מ כיי:
ייין״כהיכימלטיכיאממשלכיאעגפיס״טלין אושיסיס״עמק
דינ
י* ללפן ט הכה לא נזכי יכי ימה ככמיכ׳ שהכיא ליייל ׳לכי הה
ענינה שלמלןהשמילכיקיהיכוכי־כילאיימהכ״כאשיל ללעיי ליייה ינהלו אי*
ולילכעץ שיכילו ייסיעל ״כלישלה הנהאהכןתין שלי״מטענפיהישינמהכו"
תלייכייסכיילאשי ליגלסלמ כייכ השישיהיייעיש היענכיה ׳הייה הסיייולמניה
ויישן יזלשיי שיזכימו יייכל יייעשיי עליי כאיי יהיה כען שילילעל היהה pיה
שלכמה שלל לזל י
ט לנל הפסייןס שלכיז כ״; ליאמינ כענק לאילן ששישז הייכק או העדרן
הי!
אק ענינה כיי ש״־עשי! ״ייכק ייזכ״מ׳ ט טיכ״מן היינה יייינשי• ט
הס כסלי •יייט כל איי י איייהנגי אשי יכשה כמיס ישה כשי זייען וין" ׳טילגז
יה־הכ1רינר טעינה עוהיניין הנניסשי ינסח נ ״ והיה״ מכעמו וטהכען שיעל
על

קד
נחלת אבוד! פיק עוליזוי
על ידה ו ממי הט לן ייכיאי שלא נא יי של לעץ ט אם לטטא ליי שטא כשילל על ייס;
•אשי מטי כאיס טא כערער כעיכל ייכל• ייס • יאין מטמ מי ה יני חלעו י נ ן ע! י״ה
ענק המכמה עס המעשש • לנל גאו אס ק כיליי זה השלש'נשאלימכמי שכיד כימיח
יניעיןכאויאיילומי כטמיס כהקייה יהשנה כיאיישנעה שידמ כ* כדכימ ולס
•לדל י דין אין י סכמס י •ימס • י ע מ י נמל ־ מעש־ס י ווט אשי ינל נלס ניה
טיי^ס־
שס נא־ד• על המילה לאלטמ אשי קכל ייי" על ייפמ• אס מל  nxי
*3ותן
יאס כט המיןנל שהיא מ!יל שככל כל ט שטלס יכר אמד י־יזח כשש
»נייה מפני שטיאה מטרה אלט יאסיעדימאייטנייניהייליהאיי• יכניכמ
יימכסכי־חשלמשנה שמהשאמיי יגייל ין לשיי־ס •כליל מייל * כ מ ג ימייהשנעל
פז נסיטייל ׳מטמיל דיעיטל ט על לכל נכלל נתיי שס יליל!טא לטללמ לע־ין
•למעשה י יכל •וכללי ל-נחעשנקא-סליקיסילדכחלשנקאילליזכיח נ׳ מייל שש
לילל לכל הטיאה האלטמיט־ הממ־המשכ שהשלל לילכקנ־ליל ל״נימשנק איס
למיךש !כדין מקמל שכיאדס לשכיח וששנילסלכימיס לקנקלשליימלאוליכל׳
וה יאק לדני ק אגלי• טלאאמי מוילאלאעלכל ילילשגכמג ותיל שנעלפס
נכללימל יאינס
ך ך ך אי־' 1טאשסנאמיעלללנלנללמד־נ־מלטלשכללייימ״כיןכטאי־ס•
• ולקניץאדיןאין לטשיו־נל טיאל שייי״ממללימ חכלל־א
דין אנשי האין כפי שכלש ילנלג־ג ייחמילס ו •מל יכי ינ כני של יכי •כל יכל ייי מ יה
 aaדין מקלט שדין מיץ טנ! מכלל מל ייי מ׳ יה ילק אי שלל •כל למאגי׳ •ג ל שכל
והדיג וקיא שה היין מיץ מלאכה כט מה שטי שמי ג־כימ ואינה יה שכא כמ יה
נק אלש למטי! לא גיךא י י ן מיץ ט אס מסמ יעש״ימ* נטלי מ השד־ס ט כי׳מכ מ*
ללשינ׳מ ואינס
 H03rtאשטקנמליפישיס•איילעלילי~אימשקיאימ׳לחיקיייטדכא»
ימ־טקכיטאמייאגכיד־ל• מכל ליכ ליייל נפי טילחן יסלח
לאי שלהטיל מאמי על  bלעייה!שי׳ש ליששנל יהל־דיטימיטעה •לל כיעל מ
שנליימיפעסכמעלומ לייימ ׳שמיל־כ־יס ושלכי!ל לני לידע ככל!למייל •קיא
ייכסהלא שמפגיטימלש^מאשיכ־ליל ייןכל מכלמיי״טמחכ־יטלעיןלזנל׳
נ י ט נשפר• לנניטס יכסלח למכירה יל שישיייס •י״עימ למייל יין אמי יטזכיה
לט״יה סמס מק איזי ט המכיל מאיי על נל ״ל ש־מגמי נ־ינמ יי נשעגל שכליג
יהמייהמאמי עליהש־לשנעילקכלל ושלקאיייי כל מי ־ ה א נ מ י ה מככמכיה
1א-יחכשאיסנכנסל־קממללא1מי״ס ליקטעמ עמיה ל-לרל פלכלמ כמכיל לכנמ
ינייילןדכי־ י״ילש־דיעמ טליה אש! ה יק אמד!למכיל יי; ממר •שלל• סימוי
שירש ל־עימ מהלל פר לקכלי ואה כ ״מגאיי כטפמ לק אמי! שימג־ש ילולל על
למטה־ ואהכעלטזכמהשטאלאהמדעימטלדלכעמןאדדייי־ןיייפמיוטדין
ליניאייד יטמיגדקלפטרעלכןאמילננאלנהליבי״ האטיזטלממה לזש
ואלןל

גחלת אבות פרק שליש* י ׳
<אהי הזי ימידס כעמ״הס זנני כטהס נטטס לפ• שהמכס עמה ניאשי ׳לעי שנל! לא
כדין המויה נקנלמה ט אה גפ• הטכמ והס נקיה׳ כעל• טלויה אכידס היה הכנו
שכטהאכהומכלהנינאכתיהלאייןההוטמיסזהעענומ׳ זאהנס
כגיכמג היןשישההגהייאיגההעלהטגג״יהאיס יזהטמהשיין
1דדאח
זיעליע •ההר וידא ״לפנא כיה שאיו ״י* ין״ נלהאקההנוהויולל
»שט מגל טנס כנייד טהיני״י והיזי הנטא הטילילא מייא! נאש״ אה יזכני לא
ילאלו אשי ש—ל• א• ל נגיל ליה ׳יש •ין אחי הןהייאה והיא ייאמ העינשכיד שאה ימיימ
וישע היא אגיאכ׳ ואיי אק פהי אלהיה לנגי עינה י ואני נפיייש כישמ אה ״ אלהין
*אל״עיןטאס לייאהש״גייל ״ק שלזה היליאי״ל׳ ״אלייישהו יושס •ייעמה
גשניע שה״־אה היא שהי כאיש ייאשיא אה כפי ילאייע ויההגו ואס לא׳ק אהי אן
לי.ל־ס ימ.להואהגטדנמהיע היעייט לפיאיפשיימז כיעלזהגא״ראשייאלש
ייפה-מדיר ויק ש :לגי •פיל ניעה ואיינס׳
גני הייעמין ד1מ הייזלה שהליגה היא השגל ׳היש/
דדעי /יהנינה
טא ה״׳שהל ׳ששניהס'אי'ליניה היה יאי׳ נפק
שיוכייהישהילייא״יששלש־זשאא־ שכלישטל ״״שכלי יהי יזחוגיה זלטישטעמ
על י י • דאי שכל• • י ה  :אימיהלאיך.אס״ז״למויזהני,יאהעי[ההמגני ו*הנ0
ל; •היי י ע ל על ני-ימ הני pיהכלמ• טיק ׳שניהס ייהרס ליןנ•( ׳פיי׳סהניגה י״1
• !6יי כהי ־גייה •ככלל!? שיגק יכי ״ילין יגי ילק א״י שאנו ט״ייסגמפלהאמה
ח׳נץייהייעילי״ל״ילהי-ישטנה לפי שהייעמהיאלאיסהעכ״ינייקליגקיהגינה
היי״י שיי—יי׳ ל״׳ יה:׳ ״־לכלליה שאלהיסיאגנ׳ וניגנו יעהינינה וא׳״י׳ה^ל
ילש־סטהכשניאלהיל האיילכאי״יל״עךלשטל׳ ויימונט; ליהישהאנההיהיעמ
שי״יהה יכי אאד שהיה י״׳ש־-להניגהאס לאשימדלט כxאכ״ההיאנקנייל ללימה
ייה-ה האי יכי״ שהיי"׳; זייעממיכאמיז״סגיןג יזכ״יה יזלק י ואי׳יטזיש
והאלה;•ייכ״ה ש־נ״•׳• ט*כ״ה מגהעה ההמל״י! ׳לקיעעין יזלחון שי״עזל וא(
הה־לאכי״מ טךכ י*:י״ש א״נההיעול טא״השקגהאיה״יל׳ן פלפול! <אי״סי8
ולק נא-י נאה ז ״ ע אי״״ אל ייי•! דעמ עלק כ׳ שכה אמ יעבד׳ כה״מ! אל״מ
להיך ה י שיי .א״ייאל יגה ״•.גיא היה איע ייעמ עלק יזה׳ אמה היאימ ליע»
ר ״ היה הילהיס יצא-גה היא־מ כייע״יהי-כהי יגייס גפלאיהכי׳ שייהס ילקגה
י ע י אי־גיכש״ טא האלהיס ואינה הליגה היא ההסילילייל ׳ה״נאמ י נ י ״יליןיגי
ולקטךאהק-לשיןאישהטטהשיאכישטנוע״יהי״׳כיאיכיניהס •שיעהשל ש• ׳•*ל
יהנא״ייכניןילהיילייליקנה לכי שטה ״מו־נ^ליןגימנ״ה שישליאילאשיאקל! יאה
ללל נכי; מגהאכ״הט ייליןהמגיננימאנ׳א כללי האנייה ׳הנליא איויואניה
א  :י י  .הטי׳ ׳כינמ ככיכ״ •לשממר ׳לק נזל ".שי .שלה ככגלאל שנא״י וא״לא א"0
ד׳אאלה-סכאכיהגמג נהיג־עא •לכלילאכה ׳שליהאייי״ לאכ״ה •סיאקגינן
שי־!כמג׳נהנייעמז ילטיימ כטךש י כ• זכי שלשילהכפשלימהשימכגטנילהאיש
שטזכה־גאשי־קגהנינייסהשכלש זהמג״-גימ נעלהטסי ישמש הגהההגחילן
שהכינה

קח
נחןית אבית «חק עיליש»
»  » • :תאתי ש! ההסמגלימ יההמעסקימ נעאן י !הדעמ היא היני ההתע דיי שנ
נאהנעימהתלינהההשאיןקהתכהה שענמההה *קנה האדסנלהוי מאתי• ולפי
0הדעמ!הנינה הס הפעל האדסהכלמי הלהד לקנאה נתגלה אימ יוינןלאיס דעמ
ומלמל לאמש נמה לפי שוה גשלימ! •ג־ייל האיס ואינ! נלתיי • יעל ק •אמי יהננ׳ האתך
לעלילתהיהשכלשטא יי*־ ה*למלל• סשמ!שנישי ולפי *מליל הנמה!ההשנל
לוא ליעיל לקני׳ לק ידינל חמיהיל לכילל יינן לדעמ י ואיני תימס מהרנה
•הה שכל ואתנה׳
היא שה נאמי על היעשיש המיייל יהיינייל אס כיה שנק איש
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ל״יןס יאה כמה שכין איה לאכ•" רהסה״עש־ס לכנא •מעלה
•עליהסאיר׳שיייילהיעש־מסלשי״י׳לעשימ כאשי נ ני״ אלה• לעשימלכי שמגל־מס
למעשה ככ׳ יכינו •מעלה יאהי• שמ־עמ על מה •ויי כלאן לש״ימ האלה אי״י ננ־איי
למשנהיקישייהשלשלהיכיאלעזינןעזחה לדליא אללניק ״שלש ולכיעל ניני״ס
והדימשיה העיק!—ס א  xעליהס •סינ הכ pהזה כלי לי לכי שהיה היי׳שליאשין
ללמייזק לאיש מן העלמה ינאי עלז יאשנל שלשל יעימ לא לעקניא נן ״לללאל שליא
דין ללשמכלימ ממין נא ׳לאןליא לילך זלנ לי ממילסגןלכלנ־סמיייאמהילהימ
ש שני לישמ לז1ה הה י י ן א ק ככ• ללללגמ היזימיל ׳לשכל לכזש 'ליעמ ל שליש•
ליה לשאי היזכייס הא״ד״ס שלידיה היא לי״נעמ לאיל ״ענייית לק אמי יני מלעו י
שאליואלידנייאלידסמ״סלאשיזק הירך אק״לנלגמ למיילז״נ״דלטא! ?דק!
ההסמכלהמההסעלפ־המייהוהייאמהיילכזמ *כשיש!*שי״סכי• התדלמ שנמן
לההקהילייה׳ ולולטייאהאיןילילאקייךאקילאללא-הניעייקידדיה ״ה
מעילה״ ייך איק להסתגלימ לדידוטמ הלה ו״יי׳יא־ל לילטמ שמיני על ייך מ יה
לאמיל אק לדיך אק ט ל ממל *יעיל אי יסלק כיין ל שלין מ' יל ל• •ד א כאפה ימיה!
אכל עסמטאימ למיל אק ספק*יינא ליי־ך איזלליא רזה "ללל פעלימיה ולוא
אי יאא אס אק ייך אק אין ילדל י ל יאש י ט מ איל שאק כ׳ ייך איק י לא  j rאל לנ! ״א ין
לא ילאן לילך ולא •ליל אמיל ״לטמ עלז י פ כאימ שאק כ׳ יגיל לנל אס ק א•״יז
אסאקמיילאקייךאי״ןטאייטל סנה הליןיס ליא!הר ואייייי! אלאק ירן<*p
אקמירללואיאפמיטל ״להאואראל ליןדסלאל! איירט אס •שלאן אש״דז״נ *ש
לאןעשן ואסאקכאןעשןטאטיאל״״כמראילטש קקאש יי׳ל •דע ליה לא
אייר זה כל* ן מ־ו״כ רל אס יש •ליל ״ש דרך אק זק נשאי־ ט אס נל*ן *לל לפי שנ שני
ידני הידפמיס ־ ייהסכה אל ההטככ ו״ה״טככ אל לסכה ״לז״כ ה״ניז׳מ כלכימ
שאס •ש די־ך אק אימי כראי• כלכימ •ש •לר *דא סגמל עגי־מיאס ״לזג׳ אנ* יי״מ
יכעל• די־ך אק כאנ* האויימ י עיר הארק ״כל• יל רל הנה זה השה נאייר כלס על -רך
העניה כיד שאמי יליה אנלס על הדמדל הניייסימ איגכ געגי״מ •אייל לנה
למ—טא לסכל ילדיךאקטאליל•ננ״ינל נענס ״־אזנה עיי יאה לי מנ־נא
ק י׳סא שעשה מליקה ליראילמשא עס האכיל נא-יי כל י י *דאממעא! י ן י י מ
לתכתמ׳ יכל הה שתכייל קידידל ליי׳זמ למאז לתלי איפשי שמקיש האהיל אל להמי׳מ
נ ו א ל i 2ואיל

נחלת אבית פרק עליעוי
ואלי רכ י אל עזי ק עז י״ז שנע׳ לאממ החכמה דראמ  farאינה יןיימיס זה לוה כ•אש
יך־ממ הסכה למה׳ ככ כ• א  cא•; מכמה ה•( יראה • זאה א•( •יאה מין יממה • ועגין זה
ניידשאינומרעימיששאלהדכייסהאיכשריסא־נזייא״הס• זלכךיממז הימהיאיה
יזיפמימליריעמו׳ ואה אינו ירא היא יאיה עגומה שאין כ! חכמה והיאאימיי אהאק
0כמה אין •יאה יל אה האיה אינו חדע!מכ״י כשכלי היע או החמא האיפשי׳ להיות
א־ןייאה כ• אין •היה האיש •יא ממה שלא •כ״י יעמו והזמן! זזהואהכןמועמסכה
שהחכמה ידאסכמהייאה ואיייזאשאין •יאהאין חכמה ידאידפמיאיה שאשאין
נאיהייאליייכימהיכיאי ה!א שאיןטמכמה כהמיק! ויעיעכילאהיה הככשכומן
יזהי׳כ א! האייה כ• אה כנ״יז ה מיין ׳שכנת ועל וה היין כארס הייאה היא היישינג
ולחכמה היא שכמה ולאינדיןא מינישהייאמאעאיןייממלחכמהכשמכןאכמהנכעל
השכלוט׳י״כיילכאישדוהאייאהאיןו־עמאין כמהאהאין כינה אין יעיגכאלו
איי אה אין י ע מ והיא ה״׳שכל הקנו• המטנכ מהכינה מניאי ננלה שלא היה שה נינה
כ• אה הימה הלכה שהיא הכינה י׳מ״י ימנא היישיככ שהיא היעת כהכיא ולנן מיק
היי כמ כיין יא<ה שאס אין דעמ אין נינה יק נאמי כיין מיפמ סכה אח אין נינה *ן
דעתי ל אה האיש לא מין י ל א ישכיל שהיא הסנה אין •יןנה היעמ שהיא היטככ מ״נה
ולכה שיך לזה אה יין יךח אי( מייה י להגט חכיי ׳קשיי מהעגיניש כאיכן אחי והיא
שליךיחיל׳אשה ימנהליווןחשיכיימיההאיהכגשמממו טאהכיאילמגיאימהמזיה׳
ואהלאייכאיךח לחטללא מינאלתיהכ• לא מכל לאיסלחממוש ייכליייזין האיינ*
המייל היא מגלימ היכי״ס יאה אין מייה ייה מעיל היןמח כי הנה היא מה שיןיא
המכל מ שעגמ׳ נעגיי המכל״מ י ומזה מיין המי ששמ הםיציןימ היא שיטע לי• שלא
עשלהשלהטהככהןהיכיסכהלניימ אכלכגמיגמסכהו״טככ עהכעגיןהיןי(
היא לימה הכה כיעלמ אי יכינה ליעטק כיסיה!המ1יה סכה מגלימימ אליה זה! עגן
הימי״ -ליחש; ׳המגאי ייני שלשינהשלהלזה לשני היי׳ שי שגא' כזה העיק יאשנה
ושיה שהניחילנינליל־יעמ נאי חנכנריאלכאיעגקהחכ״היהייאהשזכימיאנינא
כן יישא כ י מ י ״ היאשן ׳לכי שיני הטנא אמי כיאיי השני כל שייעשה מייני[
ייחכימ׳ חכימ׳ ימיןיימ יכל שחכייע מיינה מ״עשה אין חכימ 1ממק״ימ נא
היאייהשטייאלעויכןיעזייהשיסכיהעיה ׳לכןלאגימןגזייהכיחשכפגיסגמז׳
אגל ה שמיל לכי ללכיא מ של י־׳ יה למה שאיי ימי מג יגא כן ד״שא וכיאי עגין ממןןייייג
וכלמיימק״ימ יהכיחיאיהיפטיןסעלמ׳ ווה׳כלשחכימומייכהמייעשמל״ה
ט ה ״ ״ ה כיהנהליףיכיחנגאכןיזשאכיימשההכלשחכ״מו ״״כה ממעז״לא
«!ק יעלי יכי כיי• שיעשה כיאיי היא ז ן כעגק היזכיה יהייאה י אכל לכי הכיא ״ש!
דזיה לנייד יסכימו האינסלפישיחטנאכןייסחעשהיאיייימהחכ״העפ •יאמ
ששא ימה יכי חל.וי ק עוייה ליעזמהיכיי ממרטלל כאימי! כל שחכייס מיעה
•?ייעשה וככי ט י־עמיך שחכ ימז נאמי על ה״יייך השכלי א שי נאיס מכמ עממ י
וייעשה הההייעזה המיי״ס »״לל יכימעשהיינימלאמגגזה ועגין היעיה כלה׳
אןילאפעל׳ עיל&
כיהמי המשיר אשיי מיילד י י ן הה׳לכיס גמוייע "" puiי
ג־יכיו

גדולת אבות פרק שלישי

קו

כלילי הלכי יטי • •איי־ המגא«זאי 6אשיחכידל יעהמ כפי*לי יייילה ידיעשת
לילינ״סיטא הנישה אלייכה ייזקי ממומידט המייל שטא ייידל למ-לן שעגכת
•זייני( ישישה מעושק ט לאיש ען השיה • ילשייש לי הא התיה התקיעה נלני •
•העגטההסהמגוטתוההסמגלהת • יכאשי פלנל תלמת מחנה נהיךייל השכלית
ומעטו שהתה שיטי היעשקשהכהעיקטסהילי״ס לנל דדל כללית כמי שא״ייכ•
חנמא כן חסא מלמיד כלמ• ממוךמיל • לכי שייתהי שעשה ע•קי מהעילה על יזיי נפי
לסניא יהטךיה מתחת מאיה אתישיסתיי יעיתה ׳עיקימי ׳טכליל׳ עלכנהיטן
שטיל מתקיימת לפי שטתל אל השי יטה ש״ל לייה לשכל• ׳ככיא טענל אהייל
*תוטישר־למעעניילהממנהלסנימו עיטמלמייתשלפיליטפ•ליאשינישלנ״זו
דעויללסלכימאקיס ילתיזי־ס אשי קמי אהדיהס טליה דלייה ׳למזיין עלייה שענית
כתו שעשה איסיי על אפלשין יכי יאהייהס כטהה ייס סלל יט״ שעשל ן י ש־ לילי•
אכ! נכי!ת״סעה ש תס ״פיט אישש! ו ה ייכס כשללטשלאתיכינה מניל י יאש< נ שי•
והאתי ט מ י ליס נענייל לרע לאק י לפי שכתיזי מלש אק הטייל! מתק״יילללהתה
כפיהמיזקיהאיסש• זלכ־שאקלהשישיסאלה״סיישטה ננטאהיוט הפלגת ל״של
הול יאפי חלילל כאומח לאילן שענפה ימהלק שכס ללליייל לייחקיה!שי*! יי׳עעיש
)והסהע־קייסלנטא״שאשי ליליל שלאילן אשי טל לחת לאל יעייךיל יטפלמ׳ על
כנה שהיא החיו לשלל• לידלק עמי טעקיידעת ילפלט על פנה ילל יא ליאיל על יה
ידוה שאמי ממיט!מהלמ הכיש כה אמי״ אחי הנלי א *  r c jכא־ס! uשלאיש
לכיסיו נתקיימו ישכל! מאשי טא אדס ימי יטי לט יט־יץ הנטא״ היעי״ שיטה
כעיעי כעונה!לא ׳יאה ט •כאש!כ! שכן מיי •ס נייתיילשלא יטה לי על ״ה שיסין
ט אש מנילה כיעיל• ויטכעיעימלזןעחעחילאיראהטמאשיכשלאישי״ן על
האמימ לנטאי שטא לשיל לאממ ׳שלן מיייס כייתי וייל סיכ אי״ח מח-יל 1למ<&
הנשמן ליעילטא לילילנשיף ולנדלק שאקל! ס״יטתלהיתללל ק טאישללין
לאמיל יתיז״ס טא ״מייל ועניי תיל מני מ״ת שטה ״ענק ליל קל!שיכל ולכי שה־מ
8יסלעל1ידס יל טלנטאל ט אל לאי־ץ ״למל שטא טיךיה לשכלתלק לא משנ יל לא
ינמיךס שלימיידעמז ט טא שתיל כאין מלמל יאק מנייתי ״מק״מיל לאימה לל
שמעשה מחלק יחליזיל׳ יל שע של עקי ייתיית! יטא למלק לחל״ שלי יתל״תז
*יקיו׳  1ט ספלה לי למלטא חמל למילן שעלעה מעישק ישישה ״חלק ינ שימ־עה כפי
לידךיה הס מיעטסישישי טלינ״ס לס מחלי שלו אפילי לל לח־ית שלעילה לאית
יני שט ת ט וטא משל לשעגימייאהמט״ממכיייסאק ״זמין איתי ״יין״! יל ״יייי־נת
אטנמולפישטאטשישנתייל יאמינש״ךעל יזחשטתייףתישזהפדליןייליהכ־א
י^העלזהמןהפסיקשלאתייליאיההיאזנה יטה לעץ שמיל עלטסיעלהכל •ש!ת
שיטי שלנה אתי קייס לזה נחך מ נ י אשי תשה נ״ יהיה ־ יתשט כלי״י שטס
איזינילניכטהשימיתי׳־לילאנממשט א־סטלנללמה אייישהאיש אשיטה יטה
מ ן שתול על טס שלה ימז לככזאל כמאיול הככיא ט ׳ נל נ״א לט ל״־ס יעל לנל ישלמ
*ישי׳ ששישיאתימתתילמנ^יספל היליה ועלהכטייס טא׳לא •יאלט תא
נ 7ה ו! ט ס
נו

נחלת אמת מרק שלישי
*יסיטאמשללשי״פת מענית המיטסיהאטיןחסיס ילגןאפיליהעליסשהםהמגמ
יץליתימגטתיייגיעננ׳תהמהטשהסנחיניסמידמיהנטאההאלהית • וגסכשנת
נסית מת ץף גיזת לגלית לה יריע ילה ייז*ש מעשית פרי חנה לייזר לא ישיר עגיזי
יזליךסהיסתגשליייתס שהיא יפי• האהת• לפיששיטי <הס האירנית התייהת הס
יתית י שתילית על יי הנכיאה החלהייל׳ ולער •ירה עלההת זי נינת הנניאכדגיא
אלה ממה שאיי ירד אשי• זה עיןנ הלכ מכל יאנישהיא רינה לייזר א•( ראי׳ לארס שיסמזן
עללט ייעל ״ממית דעתי לכי שאנישללכ״כל׳עיףנ יאיני מיישר נמיןיחתהאס השס
״תנין לה ישפיע עלי •ידיי כיי שישפיע על לנטאיסיליאאמחיד ידעני חנה לימי
יד טה ש שפע עלה אוח אט י• ידיך לכ יטה; כלית ילתת לאיש כייכה יככי' תעללא
שההההכנ תלנייטתלנטאיש שכפי מה שהה ק •יק לי לשסיתגרן תהשכעוזהו
לתת להשיייתה ינס -ל ״משכית האיש ׳ת־זגילית היןיייתיי ולשתניתס מהסמל
״ס איי ע׳ ל מהי יה קי יה חד י לא •לד ע׳ שה ע׳ שי ילה כ״ שפס כמט ימה •עינני
׳כאהייתי יטה נכל יככי ט פ י ייאיסט כמי שכמגת׳ על ״שנת שמעין הגייק שאחי•
שיחה חית ניי׳שלס ׳ש״עיגיהגיי׳שיסלאלל״סחזי״יעזתיז• ׳גסאגישתע ?
שהתהלילה״י״ינ•כתג גאניתשליאלההיכייס כטף •מ•כאאל• איהאיזי•
יה״י ל׳ יכי־ה של שעה יאל ל• שה״ת׳ כטף •מ• ׳נתפשש׳ חטי• טעילה היית •זזו
יידגייל י ג ל שכתכת׳ נהס יה•; ספק ש־ני' הכלה טי אשי שמיג כאחייתיטי
לקהנטא יעשה נ״טג• טזיך־ה •מיןייתהה ••שליןיאדגי ׳לאיליעישה עזשי לא
כישכ1ט־טתיטתחינהכפיהח״יל ׳עלהשתניתס ״יייאלחי א״יכחג״תא
•עינני • יה•; ק היכי־ס החלה״ס שאיגס ״״השטת האיהכיאה״כסא ככייתחש
ייאש; שיי א יין ה יי־שנ׳ יישל לחה תיתני ליח שאיי ידמיט אש יתלמי י
ול ;חתה היל״ללהי״יי״יןהישיחל י• נליעייכין ת׳ ז יטי׳ כאק •כמג׳ כ׳ עז0
י ט י ייס חיה חת י • הנה המגאי ״זה שפשש• הכתטה •שכ״ת מאי ליליי
הזלה יג׳ חלשי כןעזי־ה ׳שיליה גיאמי היאשין הה על יכי• יכי חגיכא כ; חשא
׳כ״א״י השני הי לנאי יכיה ׳להסכיס יע״הה יהמגאי שאמי ייעשה
ל־לייעייה
ישיש ס על החיי ני ת י ה״נ׳ ת התייהת יעגפיה יגל ה״חשטתהייחיןיהת י ׳שיכן
וכי עני( הייה ׳ע״ךת׳ יד אק ימחק א״ס לגאי ענין חכ״ת׳ מתיןימתאו טן
יהגה לא זכי הפי׳ שהיא ״יעשה ה״סת לפי שלא היה רחשנ׳ ט אש
•יטדית
נכח נת היי־עיס התי״ה ׳היחסית התייהת אשי ככה כשישיה ׳טגגפיש י
ישכל עניני הי של יהי.״ של גיגא' ככתיטה א xהכ־ח ייעלה יחה שאין סתייהעל
היאיי ט ה י״ה שהייי מל •יד נטל כ• שה התלייר והמעשה שנ״הה חלץ התיה
והס ככלל השישס וטכס העגטס ילא החכיה משר זכר והיתת סס כן שגי4וג
הזפיןתהטזי׳נית:
,

נחלת אבחת פרק מל׳שי
W

ק ו

לשלהנמכאזליזנילייקיאיכהפישמאתדימימשה־למכסנרילולאהיהמדע

כילמתמטסואכליס זלכחס על שמעי ולעניי לבני הממה י על ז ה קן־אילו
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וגיכטר״אית פרפראירת
לחככיז 1

כעדן השיש• ההה לק
הוכה כה ייאמר יכי אלעןיק מסמא ללגיד שליכייה ימי־״ס •ש כהה •״עלה ״כי עניה
כ־אףשילילנישאספמימלימקטסופמידנילאקרייילניימס כ׳ ק הס ג ד ללדמ
ולקניס הס יןנ• מלדמונו־ר ווכ !מלרע שמי •לי ר• יד שני ננ מנה ׳כמה׳ ניה הה כיין־ ר
ומ־ר ועליה ש־שדמ־ס שיניה כיס ה נ י נ א נ כ י ו  1י ! י א ס ה ׳ א ק ל מ ־ י א ק ה.ל •לימ״י
שלהמייללכומיליש־שיהמ״י־שדסמיהק״ימנ׳ מל• לי•!׳ ייזל יגש יהנההנה־ה
ריד״םש־ליילעלינ״מיזליךמשהילישל״יניל גיךנשהכיי שמיי ־־׳ •cמלמניק־יש
אני״ אנלמ^מיטמעי״אימעסלממניששסגיילליעלל שנישא המקיכימהיא
•לניישריאימללנעניט העליניה !ש״מ לקיה
מיידסהשירמ״סנמטניזמס
זכג!ל!ממ א־נהסאמהיייגה ״־״יעלה לכי שדהכיכימימייהמייה משי ליו כ״־יגמ
לכמוהיכי״ש המל׳ הה גיייגמלכמ(!•שינק ששכילה לה־נ !נימי מה ק כוה רמש
עההימנישמהיוז מ י מ י כץניהיכממ• ניל לה נייל•
נימלשהדני-סהמיינ״ס־
המעלהע׳כ׳ הלנימלכ׳ שנינא נהסהלכהלישה •יליט!הה יכייס מ י י ל מלי״ס נל•
סכק אינסהמקיכימינ-ישייהימ עהה־1מנ!שאהיעילהנשי*היגשימ<ילמכ•׳ לש
לכיש־זקנלסקנלמהמייהיתלדמהילימ חי״יו
ערכיאומולכמן׳סינקלמכ״ל׳
להכיל רעל ל<מרשלסלדא!״סליממיכללידזכיממשוכירכימלעוי ק .-זיל יה נש
יילש־ש־סשללגיכיללדמ וליל אס ק נירן לייהייר של יני חלעו ק מנית משל ש
ןיי״ריסמעדכיירכ־יילעויקעו־״לש־ךס יכין עיל כיה שלא •נ! .לייעיק הימד
ימיקיממלללכימלמלימדממכיי ייסכמקניס שלש דמי קני העיסימ שנמיעיכי י ק
 i t sנדה שהשדמ• הנדה שמכיל ממיסמהיני־ךשמש-מ• עד שמזוורלכממ שלה כלש
דכר־סיכ!לכל-סושני שאס כל מי נמ^שלמיך! כ־ אללעמשיזייךסט לנהעסכל יה
קלסנוכ׳ ללכ!מעדשימי•ללממסמיילייללימש-היחנמימנעמינז ועייכ• נש
ק יש כהס שי* מכי״מכ• כמה׳ נ־ל לס ככ• למקיכימכללכמ!:המוימה ׳לקניה יש מ
נימשייאומשידא שס נאמו־ על שעויי ללנדסל!למשכיי!ילכ־כל זל יש כהה י י מ י ן מ
לידמיילעלכיליעלזלאמיכיפיאימלמכיל וליאמ״כמגxמ;ל־וכסלזהלל־דין
לאדה נסדר למודו שלא יכנס לשכמו מהאש \י ׳!מעד *מלה כיסי נשי ו ק שלוא המלמול
ומגש
י

נ ^ ת אבות פרק וניןןי
וי»ז כזה יןנ*ש י מ י נדה  wנשיי קיטס י נסדר שהמת לימי שיאי׳ שילמד יאשנה
כל המלמו י יזמחלה ועי סף ־ ואחי כן •ע״ן נהכיזמהמכי נה ׳המשני יי; וההנייא
»ליאאימי׳מזףסמ וניייעייא׳מ׳מהסמאלעכעהמולאלההמדעליהס אמי פיפיאימ
לסכמה חנה ליייי שהה המהלימלמכמה הענעימ׳האלטינ נ׳ היא הנקיאמהכיי!
נטזלש:
יח ז הפיק הננל׳ שיא׳׳ לאיסשמיןש ייכיס להמרטן יזן
והכלל דעולח
הענייהההכהסמכלימא־ןנאילאןהילן ׳׳ושטני כדמי
עקכיאקייהללהל יאהלהמכלליכשלסהמלטמשאלמלאמייחהאישאמיעה׳ ח״ש
נלעי כיעמיטחנינאכנןלכהטס ואסכעטןהמ!יהכיי1מיכ׳ חנניה נן מידין
וינישיעיןכןתטנחיישחיהמכ״יס ישמטהייאמחשאיקייממלחכממיינן מעשה
ואהכייןהס״טם כיכייינ׳ עיןנא
ו-ייכקייהכימ׳ כיני׳ יכי הטנא כן חשא
<כנ״<ה יעלמנפש״ כיה שטח איה יננ• אל ט יטחייס להנהגמ׳ ׳כעלי מיימז י ושהא
•מעלה סכי והיעלכל י שאי הפגימ טכי יני עיןמא אס כיין המיןיה ואס כיין
הה״של ׳לכיעמליעומאחי כן!יעמי *עזי כן עוייה שמכלימ״אמייו ה׳א שהמ1יה
כ ללמהייכיסכלס ׳יכלערהכללמחשיימהכלהמהמיעשהמעמיעיס׳ ׳טהאהק
כלל מלפיין טכי .נ ט י תיע•שטח היטןמהאיס ״ן הענייה;
יכן עוא• כל אחי יהס
גן דשא
*יביןטה שי! שייעין
נן ו ייא טיטן כן עוט י ׳ט! הכייס
נריליס כיי׳ יכי אליעיי ויכ• יט שעיינ׳
כיךכח ימי חלע! י כן עזי־ה ו ש; •לס לח
ייזיכעה שנכנס לכייס כיו שיזכי נ
ניהכמחנ־נל וקייייחול ליל ט ל י
כיאימ! חלליס' ישיאלנייךxיאכל^ס
ל שיונחל׳ טא היה מגלימהיין ה
המיט ז יכן ע1א• טה ט י י כל חנט
ישייוללפנ־ניןלעמלשסט-ן י ן ליןיח
ולה לה
דיה יינה לייי יכי עיךכא
ט־נייסלחלל יאמ שני לשלייס החלז
ןאלינטןיייךיעאלהלעייי לטמ ה
המיייי־יסיללללמסלהאייייסק כדי
ש-ןנא׳ ככטיס •יש איייייה טעה כל
1ל לב• שלמ4א! כעניה ט שביי ניה
שניךאיכןזייאכןעזא׳ ׳׳שיעמאחי
ממר נט; שיפג׳ שלה האטס •״״ש לא
נסמס
,

פרק רביעי
ז ו כ א א ו כ ר א ׳ זהו
ך ן
ח כ ם הייכד ככל
י
היגנח
אדםשנאכככל
 mימיאי
בלכדי ה ע י כ ^
׳נני
וייטעטט
איזהו נ ט ר
ה כ י כ ש  ASיערו

נכייןיה ה

שנאמטוכארך

ייייי״י׳י'

א פ ־ ם כ ג ט ר וכרגיל נ ר ו ת
כייוכדעירו

א• זהו עשיר

ה ש כ ח נחלקו שנאבד י ת
כפץכיודאכלאשדךוטונ
לן

נו^ת אבית
נטיטזנקיאיעלשסאטהס׳ כ ל ק י
אלעזיקי&ייהאההטאגיכגןשטעיס

קח

ט־ק רביןןי

לך! אמריך ני;דלסו זד״!
וטינילךלעילכ ד נ א אי
:

0

זהיריוכי־דייכנד^ת
שנהילאי^־^יי^ז•^־ י
ד ^ _ נ ד \  .ו (1 /
זהי
כלילימעיש־ישהנ; דיאתשי הטנה
הבךיורתעיגאכי־כינזכנד׳
טטיישפיישמיכתאיי זכה כשח אשי
אבכדונוד־רייי •
עשימישעההחתיל' ^ ' '  Pי ""*
י
י
נשלייא •כריכייה יייכ כיךז״כל ככ; ש
שכפיה שנה לא וכה למשא יהיה לשמאמי פישמניטמ כלילה שישכי יכי ליטאמ יגייס
עושיישהכןזימאכחויויךיעהכלכחחמילמימיטיניחלעזיכ; עז־יהיעש ה־׳ת
שקכמטזקכה ־ זאמנסכיאמייכ; זייאאלהיא •כאממלסה ל שאלימ
מהיאהליחשאיכעמהמעלימיתלהשהסחכיכיגג יה י•-׳ שי יככיי
ואשעוז
יזכק שאי המעלימכלסיאש טי; אל ה־ננא• שיכיי כפיק היריי ככשי״נ
נה כ׳
השכינה כגכיא שיטה הכס מגיר יעשה־ ישני הני אי; ׳,נ׳ המטגי שנזכי פה
הככיי שנזכי שה איס הטכשאת ישה ט אס הזק הכה ׳איו׳\ טז־כייס!עטי הנזכי שש
איני השמח נחלק״ אס יניאס מענו 'אכלכיאהידשייכההימונימטי שדיכ־ה הנגייה
יזשניז;הליאייזידששימפטללן • הפסילמיטהשלך 'קההכסלא נמ־ישייה כמי
שנגיינטק •
כאי מיז א׳ ז ט חכה הלמי מכל אישי ט הנה כאימ •יאה ט ה גיי המליט
סגיא
זלא נדי החכס ט יחכה נאממליא יתדענשליי״מהניכטמ נסכ מיכה
והמחלייטהש י יאה ינה לנטל טמ! מענק הלייד היה ל׳ לייי היל י י יכל איס ער
דחכה יזכל האיש י יטי שחי!־! אי יט חכה כל ששחלק ייני יכי הלכה ככל ייןס
יאימיה לא שיהיה נרייהלמיייכל אדם שהיא המי יייה על חשיהני ייעל שליית! עד
שמפניזהפיהמאיטאיזטסכסעלשהטפ! י כליייאיוט מגיע לההמ הכס שנאמי
אח־ כך עלהמלייי:
כיאיל שהניא יפסיק יכל י ל י ד השכלתו ט הנה הפטק הזי לא ממי
סייישיין
י• ד הנס ״דן יטה גדיי הליד יכל מיס ולאמשמפקניהשהשמ׳ נזה
יומלמהשכלמ׳ ט אק זה ט י י עלה כהכיח יטה ל׳ לזיז נמחכס אס על נרי טיכס אייי •
רביעית כיא־ה שהכיא על אי זט נטי הטכש אמינד׳ יפטק עיכ חין אפיש מנכיר
כ• הנה האימי פיכ יה מיה היה שאק האחי טזחי!אס ק כחייח ניכ איך
אפיס מגטי ידיה שאי( אין אט נטי הפך מה שהקדש כא!מי! אי זט נגיי הטכש
א־גיטמ•
כיאיזשהכיאשוטיעדעטיהשיחטזלקימפטקטעכטךט מאכל
משישית
ר הנה ט לאט כי שטה עטי• ולא שטה שיח כחלקי טאסשכטיתו
איכל העיעמה יטה מאישי:
כאימחאיזטתכיטוהיככיאמהכייזמ־ טזההנ־יינדק כיככי
נשיא
0טא  s 1ל הככיד ממגי ילא יסמן נתכיכי המקנל ט  /ה מ ט יהכי ׳ מ
י
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עס

נחלת אבית ערק רביעי
,

» aיכטק שלכיא לא <׳כ״ז תה ט עלה ׳ מ שאתיט מכלי• אמי לא ייי ״כ  weק ככל
איש ייאיישנאהיכטי׳שהתמה׳התדהשאלימ׳ ואיייי
הטללמכפייןליהטאלכאיכמהיקנההאיסשליידמו למייה ט אשי
סינינת
שלמגא -כפייךהלקיית־ס ששליטי/לאיש ׳תגליתו טא לקטן התזיה
ו•-׳י --נ שאי לנא־ תל לע-הי גל טא העאן יטזכידזהמוי״י/א׳ התעשל יטיס ל״גימ
ולגלגןייייאעשה עייןי
ול״כ״׳י-ימהשל—ההאלהכלאא־ככיששמייהכימו׳
ייה־׳כ״ה ל ;-לאי ל גש ת-י׳ש׳״איטגהיכייהאשי״עשיכהסגגיאדס מכליתוש ט
לכל ל-י־לי״י,׳ r״ל  rjv-rלגש״״ש ליי״י ״ה לגל״״ אטל ׳שמל ׳מיגגיעמלניאיש
שיה ש־־ ת א״! ללק ש ש׳ י ת-ל״ לילל אש כאכ״ל לי שליל גלשש כיייעמ תוייל "י
ולל י-ה׳ט־׳ת־ל  cmששי״׳יל־ל תהכנגייליללמא׳קכעי ע״ס ׳כעי עי״1הילס
 . 1״  :י  .ד ט ־ .ש <״יה ש• דיי׳ מכלימה כאטכתליי״׳נית״שלשל׳ אנגטןייןג'
וייכהכה•-י׳־ג ילד x״׳ ש׳הי לכליטן .העי  o^xנכסף הפאמעגתו אגל
 ,ד ,הלי׳ י י היעלה לכןיגי התנאאאילעו  x׳ענק לככייללייתזט״
ליי
לא להל״ה יהגגייה שט
א ׳ י:כ״׳ י.־׳ י ה כ; ה שליי׳י׳מ שלשל ־יכל האנשה
י־שנימ ׳ ־  .ד י ־ ־ נ י ד ז ט ן נ ש ל י ז יל־; ט כיי שכילל ״ד• וא״ישל״היט
^ ־ ; ׳  -״ •  1ל י נ י׳כהל ״י״י דהללליייגלל'"יץנץההי׳(אלי!נריךשיהיהליייל
יל א־ל־״ א נ י ־ ט י ־ ,שלא •שיי ל תג אל כיהע ש־ל׳אכלילכיהילכטיאואלק
יי״.י ילי; נא יי י ש׳ י.׳ שי ויכליל יל־ניך ׳אפשלי״יש״יטהשלייי׳מההשלשה
כי• ש׳־י־ל י ע י זלשיאלקיאזימיילקילההכניאיישגקטץהייייטשההכעליטוכת
ל י •  .י ישיש שדל אא־ יג.ליהגיייהיאנדה״ל־דיה שההטדןהשנ׳ ועוטי
ט י י י .ל א׳ י י  .״  .טאייש ש.נינה ככלל אהילילל״״נ״יליל׳א ל״ין לשלישי־ ויין
י־  -י ׳ יי :ייי״:־ אי!־1י ייהינשי״לאכייאש׳ייכלדגה ׳עליהסא״י הגטא
הל כילי־ סיאכ״מ׳ אל יתהלל לנגייטכ יתויאליילללל ׳עשייכעישי׳ט אס לואין
•יל-י י הימיללישנל ־״׳r׳^.v^T״״^rxi״ (nvpxלדי  fכ׳ כאלה אכגמ׳
נ ־ ה ״ ׳היי׳שהכטקלןליאאגל שא׳ ט״׳ היעה ש׳ כי הגלית כל אליך גט אדה יהא
ליי?י לאלכנ הטלאת׳עללאכ״ללאכיייהילאלנגיייהלנגייל יעי שי יהיה שיי׳י
לנ-ליל־עת׳ יגיהעי .נהכייי״ שי׳ל׳מהללאכהיאכ״תיייגהלייייכאכ״ה שימ
יי..־־ טכי״מ שליטלהייט ילא ל״י ״; האלי״ ״כלטאאכ״מ׳ שנפל עליל ״עיונו
לנה ג י •ת׳־• •יילל כה יכןי-ר׳יכליגטןגטימ׳ היאיהמגכייעלאטי׳ולהכניע!
כיי•,־כ ל_שת״לשייגהייכלי״ש־שיטאא״-יגיגיכיכייכיאהיעלליילמ׳ ולגן
לאית־נלהנטיגגניית׳ ׳קגעישילי׳ימלללט־והליזייעילינו״לאאייה אגלטא
כל ׳  • : .׳ ? ׳ ״••י־ •1ימהלל נ די כ ג׳ שיי ט הנה וכי של שהי1ה ליי שטך.יזה״ימי
׳א״יטאהנ׳אמימ־ללהימהללה^יייעאימייינה לי״י ש־ז״ו
•תאלקלהש
ויייעאיתייא־צוגש כן שהיא
יי-״מכנטהכהכימאלט־עילשגא־ל שטההxל
•ת .לה ע•  xי שלש יניקה יאק ט איי ייה־ ״ שיש יטיך כגני חלקי גני איש אשי
וכי ט טוסי היא כעד האכ״ה שלא •יכל .האיס ליך-ימה תעטו׳ כ׳ אה נאסד אלהיס
1

1

1

והשפעת!

נחלת אבות מיק תרעי

ק ס.

•השפעמז׳ ילהאהיאמניטזכהה האין מגיא • זאיזההיןסכמהינעל״ה״עיטכל
מיחנה^הישאיןהשכלהאינישייספקלהשמהאסלאכאסיאלטס !היאטירזrt־o
הכין יידה יטא ט ע אמ יזין מה לפי שהיא מ מ ל ה שנממי יוט כ׳ היא ליןנימ י א ק מיש•
יגrמbהשטס יראה׳ יטףהמריסאוראהייפפרההטנהינסמיךהי־איזילמיס עזי
!רנניהנטיאהי השפש ט אט ״ ע׳  Ttהסד השפע יל שטה ל! לאיש הנגיי לממ אל לטי
שהאלטאיעדילהנגיריהכייא כימלש ויזמו עישה עיל ננטימ! יטנו הט״יז טדימ
הארס אכלטאששהמהידמשפפכאקכהשנאמיעליה יכהאיר״שהאיהננ׳ כטרמ
טס טכהיןכאליה ״טכיאןנאייכיזישרל שעה הממו יאש הנגיייס כל פעיליממ
קיש׳ ואמי ונדיךכנטיהעשיי שימן אל לטשדץכה שהעי  xיהכטי ״לכנה טמ ע׳ שה
כדיך גאדץ ׳משפיע הטכו על ^ י ה מ א ילק טה לכנ׳ איס להמטק נהי׳ידי •מכי
הואששהיוש־השפעינטןהכאקו־לןהמדסכייד•׳ ייעשה כהעגח לט שהקנה איני
גילן כ * ודס שקנא כששה טיעטו י אכל טא •מעלי מפץ שייעשה המ־ה כיי שהיא
ששה עה כי״ימא יטא אומח ט כאלה הפנמי נאה י ולק היי המי• וה שיפיןי ה שס על
גליילכעדלהיל ש•פיןיעלbה״ננדל1הכעילה׳כפעלהה׳מי״ט האיש שלא •ליי
ייכלאיסוימהללטזכממו״עטישלהיישלכיזיי אכל •עשי על!מיס נ״ל־ס
יטעטישלא״עיללאיסאהינששי! נלהעילילנ הנה המגאי יזה שכ; ז יאינה
לייישולהיןיכשלש אלה מכה ׳גטי יעשה־ לההמסטלל־ס ייייך נטאיה טלה ניןטדהש
•לכישהנטא־יטהויכיישלשמש ונסיכ״ממןטדייזאיןהיזכהישיהשטנמ׳ מלא
עלאכסנטייעשיייאהלשמן עההההככיילכישטאשיין׳יניני לכלה ט המכס
•אמישהכטי היא המנה היימ״מל׳ שנאיר ככיי מכייס •נהלי !הנכ׳ר •איי ל׳ ראוי
מטייההעלהשנאהיירזההלןהכטי״עיו ע ט י ויעשיי ״איי ל• יא״ הכטי
כישמיההמנומכאהמ זהאהמטרהלאיזימשנההעישייהכטר״לכטן הנה לט
זכני ניכד ניני• הנכיא •שעיט הינעמ
וה נדי עההסהככיי ׳נוטה איכעמס
ההעלימהאלה •יזיעס ההמשלא וכי  bס כמימי י י ן יהיך־״ה׳המיז י שכה כישנמיט
גא״טוטהנההאיין״ננטמהטיהההשלסוייטיה״שעןיישענה יזהז הכלל
ופרסהשענימהעהמאמדעהההעלימרמשינהישעןהעשיייס !עליההמייכל ״שען
ליזש^״שעןהיס יהייעלה השנימ״הנט~סמנז ה״למיה ועל זה א י י נטי והיש
יזלחההיוההעלההשלישימהאנטהכטדזההעלהיעליהסאייישפשינניז׳•ןסה י׳ין
שייוייטס ונשא כניס י יהיייינה היכיעימהטוכיה י יעליי מיי והיען!מכס מישיס
מטןליזש הנהיכרbסהלה1Jהלייעלהכפיהידרנימאיrהק ייהא יט־ס נין־יה
ואיידר כפי העלמה כ0הל טול  t p iן bה י ט דאשינה זט־ המכס ׳אשי־ מגיר !מיורי
קהעשיריכאמטנ פטןהכטדשטא־כרהטהה עסלההמטלללטוייסטיטכית־
עזה טמדה השאלה הראשינה הה ראה השלס יטה ליטר אלה הט־כעה ייעלימהמו
יטלמה׳ יאמנסכאיהיזטזטמכס^היהכלאי־סאיפשילפרשינשמיטנימ
שמ-עמכלטמהטמיימש־יי עלי שכי טזכס כ״׳מלס לא *מק
?rtJOCF
כיאסלאלימעלהאשיטאטמסנמלש אינכ אדסילידאשס
כס א  18ו א•

נחלת אבות )! piרביעי
!•fאפשילמיעאלזההגייכשיסכנים• וניד שאמי שלמה כספיקהלת• וגהאסיאיוי
כייכסליעתנאמכללמנאילק יזשכשהגיי האמת• אל האיש המכס היא האתי ממעש
כסכליתת!*סכלמתימעשמהזילתכי הת״עה האמתיתוהיא אשי יעיחש׳מחקוו
כדעת איתו •תעלה כיאמי ייי ועינה שלמה כני יעאתאלהי אכין ועכיהו כלכ שלש
1לני ש חפיה ׳המ׳סיף דעתמשיף אומן ותשוקה לוה כ• הוא כחכמת! לא יעיין  bיוס
שמיעכאיזי יד1ף מייה שהינו מיעומסיף יעת •יסף מכאיכ כמה *יגיש נתסיזניוהוא
מהשיולננ׳לח״יתיייעלדלתיתאיזה מכסקשוןאוגיוללכקש מה שחקי ממנו ידי
כלאישאשי״ינאניי׳ומכ״תהיסקלאתהיהכז״הנעתחכיהנהיקיהלו כמושמן׳!
ל-זוליסשמ־ישיהיפיאיאפיליעלייש־״דאאו״יואיזה׳חכס הלמי מכל אזס כ׳ וןו
נדי׳ האיית• שיטי נחסיינ״״כקששלייחמו מכל איש *״נא כו מסכיסל״ה שנ״נא
כ״אמייהפילישיטסהחכסחכהנעיד׳י׳ישהחכמה • וכשחשכ שהגיע למגליתה מ•
ידא שכל הנה אה ק זה התגה• •דה הכימי גניי הוה שאה גיעאיין ממנו נין שלא ירי
כחסיזניא׳ *כיי חכל״טךקנכט־עג״ילכלתיהחלללייייחילזו הנהכגיהייה
על עניו 1אינ< חכה׳ ׳ י אמי׳ חולל״הנ״שלהתיה למיס מפני שאקהגטלחמג״ש
ייהקשיןלשא״לליהשקטנאזהוא -איי״סינפלאלהכיילכקמהשכענסומהשכ״יךה
כמכס ולקא״ישסימניהחכההא״תיטןה״יי״השטא ק שחינו חישההמהיוחיג
יככיי אן .יעל כ• שיהיה יכ ׳״ל ״ י תייה ניניסאלח חי שש למסי״ נ! יטישי״כקש שלי״״ן
י י ל ת יד זה * ה  rוהיייה גטנה היא ״כל מלמי׳ השכלתי יל כקש!; כגחל השכלת
יי״נ׳ יכיטהנההקשקפותחפתחמכ״הי״ישי־ויש״עחכהוייסן לקח וכ״! שאמו
יכה כי חהינח "סכיח ל׳ כ• •קח איש חשה ׳כעלה ש״ ,ש״סין לגיחה ש״ן קייישין ים'
שהיי יכא היה ״ל״י לכי אהינח ׳ניקו־ הי״ן 'כימהיכאהוזנייאייש מהכתיכ ׳השנל
אהקכיאהינמכ־יןהידא״ילייז וככיייינא החכה לידי מכל איה ככחלש א6
וידמתמ יאס סכל יתגע; כחסייגיתא
מכה •ד ח יחכית יחס כעל •״סי ״מיסימ י
!עיחיןיההכהטתיהסייחיי של״העל שיהחישעגלעכיתיינו י יהגה עלה •b1
יךישיטלונ׳ • וממזהאניחשתלניייעששניתינ! י 1ק אס'״נא האיס עש אילני!
ום ימיני!
׳׳שכחה׳ ׳.ל ח־ זה יכי שינ שכ״נח כ׳ •לימ־!'*ן׳ לעשית כהנה!נהנה י
•תמכה המכס ״אי ״לי ״ה ש״זלייין ימיימ יייננין איזימ כ׳ אף על פ׳ שמסכייק לי פג׳
זיעפיס ׳ע־לייד יחיייה׳ כ״עש*׳ עד שלא ת״כא כי עולתה שמכל׳ לדכי עליה י כי
היי הכיה ליעת׳ הס למיס כ״יאה הכילשתה״יאה פכי איה כייתשהס ׳״כסה הנימות
ילש״יתחשינהה ולק לח י שתיל לה־ייס״פנמא״נסהשינחיהסכ״יחיתהש״ןגית
יי־חית פני טעי י ל״סתגל• נהה י טייא י* ז״א קשנה שכפגמ יייאה א! תה ניןלה נקיה
ולק •יגישכהייטגילל-שילאיתה״כיןעינח י ו״פני!ההנ*ס ההיץדת״תקששית
נהה כעניי ש״פיכ״יתהיי״ק תזה ״תקגיתאת עיין י וקהפזןז שכאי*.ס מסתגל
ת-־י כיה שעי״נילכ׳ ח״כמ המגייליסחשיייז י יכוה •תקן מעשמ י ועל וה אמי ״•דת•
ויהיאהכייגההיחשונה׳ •הטינההשגיתטא
מתטיטייטתוךכיל״ילסטאל•
שטשטיתככלל׳ ־ aניטז נל׳ שפין ^ ל התנשיס ט יד שמע ק מ ויד * י ע קגת־
ממאתי
מ
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*ייאמיהיזייזיטלזלמספימהשאחיהסנעהאממקלהממיזקשהמיי• יטאישטא
קלה כעדן כלל לאמוס ייןל השגמה ללללייגס ־ והיא קן? כעין איש איד שלא •יכל לטא
על מכלימה • »ק אתי ה״ל״ן הכיי־ש• אק מכמה יאק עגה יאק מטגה א שי אק להס
ייעלידיזשכל־ס • יזנללימרשכלחכמלישימזיראהא־זלאדס ילשפליה ייכליגד
השלהימבהשיל״ טנללימר״כלעד חכממ השלם •יל יעגמי ימגינמ׳ שלייה כלי סכק
•יליזשלו אכלכשארלנישאיס:לשתק הכיל יאק עגל ״דן מגינה י׳שית•; ללל חעה
איזהמהשכליס׳ יאייכא״ינשכןעלזהאימהראיגהעסיעדכהמ״ועהכ״ה נש
לילכככהיכהיג׳ שללי׳מסעט ׳קמין אנש״ס גדיל אק ספק שמיימ׳משמ״ס • .זכי״:
עהכס אגלגהלילכככתיכה י׳נלליהיאסלכללטלללמ״עזמיאנימחי מלהליה
לאאדעקגמה• ׳זהי יאמת• אק כיד אלל ר לנל ללל חיש ׳איש •ליה י ^ ה יזה יעל ק
אמרוכעיחלקעלדי״הייזיןנכלעמנ״של! דלי• מזיל לדד• לחשה כל זיין שמיניק
זזיישחשנה״ינאטעהלךללזיקשיששיקאדסנמייה״ינאנהמיחייש׳ יאק ראי•
 proזה כלכי גליידד מטליה ט ככי אדי י הילה מ׳ יה ל״ייל' "ילימ׳ ״זחני־ •׳מך
וייתלדד •יעי ייללה יכפקדמענחמ״ה עץ קען מיל־ק אמלנטל אן תלידד ין-ין אמ
ידמי ייזפנ׳ולאיייינפיקמפלמלשחי שאעלשדיעג-ח אמ דג ״נשיחימ׳ לא לניח
יילטאטשמלזכליללליימלחכיזלנ״נאמכנללימליליליא״ילנניחחל •מללל ח נ ס
1

נתכייילחנלליחדשקנאליזעכמ׳

ולכןאמז-נן יוי-ח מיוד׳ יילללליד ״כל חיל כ•

לליזנאהחטדמייטל־עימכלכנכללימהאנש־ה הנה לשיל״ד ״לל חיה •שתלה ׳•ליה
שכס• זתפט זה נדזר מייל נפישמטיכלא ״יין דלי יקיימ יעליל חל ל״קיה אשי
•לאי ״אלטן ט ולאילאל לללטה ללי״ס ואל לשיטש ח שי• ״דל לייז• לללודישמילטדי
לןאמדכיליזשפש כיככרלנחלשלשכעישיחחילכלל״ל׳של־י״מ׳ ידן ליק rrri
לעייזקה של הלכה  wאמילי ל״שכש ולימיל שלליא על זל כן י״א ילל יל״ל•
לשכלמיטאכאימלמסמלאלפי( טמא ילנט״פישלאימ^ ייל אלכמ׳ •לימן b
יטיס היא שיזמי רל כמה אהכיל ילימן כחיימכל •דיס ז׳ טא שידל• וייןימ• וזכי
0הניעטוגילאהכמטלילעד.*,סמלמ״טסיינללל-יריטאטייי ״אימי מחכיט
ייגימ־ן רל אף מלאי •טס אילזכס כ״םמ־ן לט של עילס ל׳א ל• רוני לויי־ לעילה ל־מל ל•
ואמהמדה׳ יהיאאשרזכרידדכאו״ר׳תלל״ליח־ל^למגללו״ד שליל ״שכיל
ול״ןז מכל ט שמכל ללמדו יטל ו ה לפי שע־מין שrל ל• חנה לי י י ש־ליח־ טילי ״דלי
נעדימין ומפני זה ז(מד מכל אדס זזכדשעהטימי למד״כלאדסלנל כענסוראשנה
קטמה טה ליד יק טקטס טזכידס טינליךס י ועל זל איי יח קטס חמגינ; לפי
שפקידןננדיל• יהפיןדסהה אשרטימלש״יעאלטקניסיללי׳־כטהס ׳לכי שחיי
יזכל ״למדי השכלמ׳ טאי שוה איייי כענק טליה ט ״ שחיי ט פד״טן ש־זל ל• חלל
לא ^ ל כמכל מליט ה^למיהייטסוהמטקייוטסוהנמדס״ירט ׳טליה ט נזה
יוכל אייזיע^מ• יגל• למען אשיזייכיט י יטא טיח ההמפלטן׳ ׳טיךיה ולק
ידישכטן לא שימי ט אמה טימג׳ מנה ט ״ י לא נסיל׳ ולח סייל יגל• ״דין ״שכשץ•
ייליתןכיטיכלילהזיאההתלל־מאשיאמלטרתגימלטיאה הידזקדיל ל״יו״ה •
נ ת נ  i116זאן׳

נחלת אבות פרק רביעי
כהאהי יחייך מנוון
׳אףעלטשישלייכיהעהןיהאיךיההמיקימועיננ שכלי׳
זהע״כימ״שינ״משמ׳ כה שנה יומר!יו •ני היההה נהלט לאטאהימך מינש לכי ילה״;
כהה המ״ןמלרכלעל ק מכיןיי־ן אמגונן ושנאמ׳ כל איה שקר שהיאררן העי<[ מיוון
יזלכיימזיה י וטורי.שליארהמכסכיהיאלהמימשינהמכניארס ניהל אחרה ענק
הנכייכאמרמ
לטכ:אמינח ולליהמלאינסכרהמחמשמגיייאמועל
א י זהו גבור
הסינל ליי וק לילי״ש ההכהיליס י והתימהכמאויר נענוו
לטל ולנאה לכי שלא שיעי! מענק הנגויה ט אס אנל הדכריש המנהיליש נתעיטמ
ל״לה״ל נין עיר לעיי ונין ״״לכל אל ממלכה ער שככי יקיא עיי איש ייכאיכייע ו yrr
מיל -רכה האנריה נלמ׳ יישל כימימ־! כשיהיו לו כמה עגדיש ל נטמנהסמנינו וארי
למנה שהנטר הא״מ׳ יא י שיהיה ״!של כסם)איכריו מחלה ואמר כן ׳משיל טייס ט
כ״שי מהיה נטייל׳אנל •עני״ ללככש למה שיאי' לי ילהניל הדלריס היינהיליה לימי
לאנשיה וייל־ןיילעהמכימכמזמכמ־למהאיש־ימלכלההעלנכשי הכהמימלירימה
ככין ללי״מה או ממיאה נניימ׳ כאאייה וככי כמג! האכמיה הייייניה ש״לחיימ
להייכיה״לה״לקשנה ׳״לה״מהינר״להמהנחלה !הסכה כול ללי  •usxהאיינש
יסייע׳ לאיסכל כאימה וכל איליה ׳•שלי אס כן עיוימהינה אייכה כ״להיימהינילא
7״ שתקל׳ עיוי!ט״ך שיא״ןאמלנט אלא שאיזהואנשיסיח כלס נלאה• טוכאל! יני1ין
דמ־סלה״״ימענ״יכ״א״ד שלייהוש״מסכקנליעןאסנעלנכשאמה׳ חנה לויי
אהאמהכעלנכששנלימשטאטכימכן• ואיגךנעלאי״ר״יש! עליך ראו י שמשיה
סכיןכליעןימ״יממאייע ׳מיכל ללה״ יל איל נכשך יטיעשהכנעלאיס לכנ׳ אייה
לאלנהכימ אהמלהיילהאייכ״לימיכיילה״היהאוקכמ״שלה יאי[ ״כליה׳ יטא
נ  .י לאנסהלייכמכאלהואיןליהוקהכ״לטמכ״יט יהללהמליןשאלי!״סייע׳יל״
יכהלי״ילאייכאכייס״קש־כיסליןיליאטכיהאל״כשכעש ׳היא יממ'״מנכי והכנה
הנהלוליעני״ינ-וין מל המי מ כהכרה י !להיכל לל״לשלסינו אלה ללכיא ״יטמא
ט הסטמהאלה של ש-לס •סכני ה ננאין ׳ההמנניימ כא״כ י והנה הכא השכלי כה עג ני
על לינר ליע ט טח נארה ״מהלמני״מי ״י של כמיקל ככאימה י והכא הxלי לא
•מעייי יעי לימי כן  rשנל י כיי ״יה'נ שנה יךס •ט לרע לינר הטל שנא״י לכמא
לדו איל  p rוליהקיאשל״האמהיניהיע״לךוק; נההיניהיעטישיהיהאינייש
כלהסייה אלייש״עמיטהטהיטסכיסאלהנאימטעילס לוה הניאימ׳הננלימיתר
ייענניליישהלימלנעל״יס נללכמטלהשכליא'אכ*לי ליעשימכשלימ׳ אה לא
כא״נעמלהאלמי״יילההמהמיש־ למיולימלי״שכלי״נישטלוא שהניף •נשיך ל״אנל
י״שמליהשלשמשימט י״״יןכמליהיה ׳״והכלי״לנאיש״לה״מהיגיטא״לה״ה
׳הנכייהכה״יויזכננרל״ושלליאאוק ויליין מלה
!רילדטטאה״דיננרהיכ״ס
לנישה ׳נטייל י ילכ;ליללנגיילמ״ידטמלטכשהמ •כיי הכלמוקמ׳נהלי׳ נינוה
•להל א־לעיעגי״ כנר ט י מ ׳ ׳איניהיעסלכ׳ שהגטי הו אמטאלמהלימהנוינ והנהי
מ •ישי ילהט •ק הניק ״ה שהין ק כהלתיזמההרמ׳ י שגחנהעעתיס טא טיין ינוכה
לנ
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}ל ־ ילמלל־מיא־יה יהעיל י יזט מל שאמי ליד ״דלי על ״לא״מיגיזיממ; ל׳ יינן
ישעך יממך מלעיט יעה לל וה י עט מך מילט י יהנה הגיא המנה יהיה על יה ״בסין
יייגאיךאכיהמגטייטשללי״י ״ליכיעיי אהלטשטייככלמימיימילא יכיל ט
^שכיט״ששהסמטןאהדכילאיאמיהמיעלמהשניממי אייס ״אייך לאף• אכל
״אמי טזימיימי כשנייכייסמטיייה שלש מטניייייין מהי יהל ק כשא־י־ לכמיכ נרכ
איך אטה מגטי יריד שלאיךאטהטאנשק נטי ׳לב• ששניהה י״נ• נטיל א י ט מ
לאן־ ׳יישל כייט • ינה ק למלה־ילליח״טמילטימ העט איי שי״ ,הי-הכיה ׳לי״של
גיאיטא ממי שיכ ׳ימי שלש כמיני לנטילמהנטי יליט• הער״ש ׳״־׳ע שננטיה
לטרנ״מימכט שט עטטש לאמטנלננפשט-יך כל יןנינ׳ שאי ל״.ל מ ׳לכי
׳קכנגיימליניי״כא לקט; לנכש׳ ט יכל
מעל ה״טיי מיינה גש כמה״עשל
עשק העממי הל העיעל כמש־ ׳שמ״ש
לא־סלהמגגיעלינחילטבמיטכמהנייך
»ימני ילכלעלמיאילקנץלגכש״כגכיילהליחג״מא״ינגיי ׳׳,למיאי ליןנין
הנכש״כנטימלמ.לה ׳היני יךי איך אכיל ולכי ששנ־לה יןכינ־ה ט-כש ״שני ״יני
הגטיללאלהאמי שינאיךאטל •ינג י • יעל לכיני' מליטי־ימ״ שנ• יקניט הלש
אמיייישלכיימ״ מליכיעייטי״ש' ני״ז טא לטעלל״ט־י ״איך הליש יל כי
עיי טא הבעל ל״טיימלגטי < להל א״י שיתל לקני;  tילנין •מכל ב ,ל מליטול־
ילכךששעטןלגטיהל־י־־נימכליכ־ עיי לכי xל ק כעילמנטיטנדט־עטא גליכי
עי־ יךשגה שד א לאיש וקא״י! הכי" ה״יימשד״לטימשלש־ ״מיה ״לך ג״־ינמי
יזלןכטמ״ילןנניב״שט״ש־מ״ליילןכימ״נהייישיהמיישטשיהטש .׳קגטיל
דללג־ין שיעשה טיט שמניע כממ׳ למכמ־שיימ׳ ללי .י נ עד ה להייל״׳מי אמד
יל־ריןיד״טלשיכ יהיכשיעיי נכ־ש ש״ כ ״גט־ ״ ד יל ל־עי־י-נכ י ״ הימי׳;•
אנללל״הלככלטי מיינאל־כ•"י ״כ.־יגכ -טנני •אי י שיכה-־ הטל כשליה
איהגטיטעהלהמיעהכלנגיימי״א-יךאייהיעיכל׳ יק שיג לימי ״יש כי׳מי
כשיליל׳ל״ליכדעייטימלששה׳ ל כמ־קל ללמ־יילכטימ׳ ״א~ך ״ט י׳כלכלימז
גט־ יטש ילה יל יליל־ ע״ ט״דמ י כה כל יל ימיין אב׳ יי״של י׳מ• לנל ״לש כייל
< כיש לשד׳ ׳לבאי ליעלה טהמ טעלקשכמייעלהמלקכהגמייי׳ יי כ״י־ג^ה
״ידכמיךגא-יטךשע׳טישכיישמ׳!אה־׳ שכימיעני;לגכיי׳כיט.נילעש-יומי
השממגמ״ן !לכיייךליב־ש־ה ־איישלממיימלגשיממ
T*.*y tt'K
לכי •מגא ל.ל אמי ״לש גכיל מהלימ שנהי כל בעל י ליענהי
יכאשי משלש למכליממשטמ טלטל י ט ליאכל ילי שמל כש-מ־יל למיל •וי ׳•מילא
ימיני כש־טי יינגל מכסימט־ל עש שישישלכנ״ למטללא קמל' י יק כעני ,לי׳  2ל
»ילאמלאיס מאימי קיץ ט י אגל ממימ ״יי; "־; לל מכלימ עגיל שמשכ׳מ ט ט
לשעיע ״מיני של אדשלש־עיר נטל •לין המר ׳קליקמכלימ ילק לשמי ל״יש-ל-ש
-6ימ אמ מ־י־מ המייממ לגיא שייניש כל למיל ׳׳שמל י ט י ל י״ליי־כ ט כל עיר
שיש־מהטףנמא• ולבי שאין יכי שלא •הנא לי מגלימ יייי• לליל שככה העי י אשל
גןשמישעגהשכטממ מכל מג׳עייד׳׳ יכה[ שא־[ גליל לעישל לעהמ עגה׳ לא <על>
1
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ל1נטלאאיטאסשייממהאיסוימיתמנפשיכואסמעסואסהימ׳ זלקנייהעזד
נשטאשמיז טולקיט כטשמח ט ה ט טאעשיי לפייעמזוימהנז׳ ׳אסאינושיון
כחלקי לא •קיא עשי ר ממטטאנכהל לה<ן• ועל והאתי שלמה ׳שיתעשר ואי( fe
•יתר׳ שש <ט ן יכ והכיא ראיה מיגיע כפן ט תאכל אשיין ונחכ לו יל שאעפ• שההל«
•אכל טניע < ryמ י •ידשכ רעיה ויהיה מא׳ שר כעלם הוה יכעה לפי שאין העשיר כעל
י״כ׳המימגימ אכל השמח כחלק! וכני אמח ח1ל גחל הנהנה היגיע׳ המי ימא
שכהן השלה כן ״תא
' ' י י י י•"* מ י ו כ ' ^  :ולי נראח
שאמ תליך על שליית
כו ה היאמי שמי טג׳ יג אחי׳מ האחמ
הגפשכ״׳תלקי״אייה נפשי חליך י׳ אמייללשתויינייןיוקיאוישהקתהשאתח
כישנה כלישימל •שלההחלקלעילההנאשלאאמח כעולה הגא נטמאלאלעילס גלילו
ים שישלההחלקיהיאהנפשמיקל״ישאמהעילההכא• ואמרכאןכן״מא שאיןיאו•
ש-קיהאיהעשיילההמימהנכסיסיהמי״נימטאס כההמישייח כיזלין שהיא מכש
ל.ג י אמ האלטס כ• והי עישח ?איימו לא •פיט ממני יהרא־ה שהטא ת1יהעלז
שאיי אשי• כל ירא ״ ההילך כריכה יגיע כפןכיתאכל ׳גי״ררל שהאיש טראאתיי
׳טלןכ־יט״על זה •שיה ייהשכתו ׳מאיי׳טא ה״אישי כאיימאףעלפ׳ שמממינימ
•היה עט ׳הכי לההיטא אימי׳ יניע כפך כי מאכל אשי״ך׳סיכלךיל אעפישלא ידיו
לןלהכילטנחיינימ טין הגהעכזאשריךישיכלךישלך עישי־יישלך סינימנעולש
?זה ינ  .לה הנא כ• זה׳ העיכ ׳העישי האמיני'יקיא טא מאישי עהחט־ון הכיס אשי 6
זל־; א י י הנה כ׳ כ; ׳כיין נכר ירא״ ילשהעושי שנא״יכייזן נרכהטא הייתן •יא״
כ׳ היא הלץ! ״כל ע״לי נא ו למ וה י ׳הכינה השגימ היא.שרט גאימח א• זט ע ז ו
השיהניילץ עני; א״מ׳י ׳היא שעיxהא••ס ה״מיחסל׳ טא עטן עיכלאכיל ׳לשי״א
׳להיהימהמ נפטעיכ כע״ל׳ י אגלגטימהאיםע״לייגעלקגימתטןיכלהאטל
אמ ענדיה ״כיה ׳הייני נט איה אשי־ ימה לי וה נא״מ ענק רע טא ׳עלי׳ אמ של״ז
יייהככהן להי»־ג כסן,.׳״• איהכ נהייןלי תגיאה גס זההנליינה לימי שמישאימ
?י״; הנזהשילטחנשיהלאיטהלי מגיאהכיהס יאכל׳אמ כל אשי לי והמ״שלהאשי
היה י״ של •עליהם הכל ?•א ויעה; ״ה ׳לזה אמי עוינמימההינהמ׳ איכל״ה י״ה
נש־׳;לכעליה טאהיחימ עיניי ״מיקה שנמהעיכיאס ״עעיאה המה יאכל יטיל •
ימק פ• מגל״עליעיכי אימה כיאה על עגייהאיסי״שימהטהנהאמשגמימ הטני!
לחיה תגיהמ״עו שיי ימי טכליה ויאספ! אלה אנשיה מיה להכלה י ו״הטאטתיק
יהלש״; לכנליהכההמ שהל אהד ״האטפים והעגטהיאכל׳ כי״ט כ* אה יאימ כהי
וישיח שה״הכלהטלטה לפנה כש ש״תוקה שנמהעיכייל שט-נגי יה״שית״ונל
לשכעהיישלכ״ייהייעיכהלי שנמ׳ מה ״יגע יאה המה •אכלים אעפ שלא יאנלנלכן
כיי מעל הכ״ממהיהשנמי״מקהלפישאק עלהלחשיכ ״משטמאכל ישטנלעשיי
שהיה כעל הכימ ייני ימיה לי ל־ י; כ״כ ימיט׳ ׳״יושטמה איך יאט;׳ לממ לאכיל לכל
אנ ז הייני הנה על זה איי השיה כ; י מא שכא שי האיים ׳ ppאלה אנ ז ה ייךס יכייוזיש
ויטשיך להאכילם ׳ללכשס •מרל-ל כהנית נ• הגה הע־זי •קיא עשיר נאימ כשהיא טמ
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נחלת אבות פרק רביעי
למלין ח4כאלק מהעישיההכימ ליילגיטלאכמימוזמא^נט־ןלאשקילגיטאאי׳'•
•הניא יאיה הכסיק ממג מ ן לי מאכל שלי כאש. -ליע לק• .לאיל אילי ו אין לזי״ס אמן •
מ ה אז אשמן וטנלן כעט ׳נשלסהכא ׳איני טללייה אשמן ל• ירי׳ ?׳א שמריה
סייהטיטלטמןילאגשקכנין לי יאי• היא שיה׳ כשמ־ליזמיססכיכ לשלאנן אכל
שזשמכקכזה יל כן ׳כאשמן ׳כננין לא כילי• לעגטס זהשכאימ ר כיי שאיי הלל
יייכהעג~שיזיכה טל ״הי א״דיז עיי הנר כ• ק •כיין גגי •דה ״ כל מישכי׳כמ״
טאלא־שעשאשמ׳ ילגהלאגהילהעג־״ה ולא •איי המנה והלשייל יעשהלטקה
לעגיה כ׳ הה ככלל לנטס כיי שאיי!•ילה עגיס גג׳ נ ימן אכל אי״ על טליייס הז דס
ששטשלכלמימילסכיכעכייס יגיל שכהימ ייגש עניסלהטן ׳למי כ למיג לדש
א ' זהי ככיבד הילכי
זאיזי' שזכי ענק העשה• יכי כיעלמ הכגיי'ארי
שי שכל
אמהכייימ !ענקזהלמאמיטאלעגימנימ כייר
עטי היא  xmשהניח המי עמ ממנ׳1הככיט־ל י וכלי א י ״ כיי סיי הכיל ס׳ טס
שהטדאמי היה יזככיאמכלהניהמ<שאליט על זה ׳איי שהיה עי שה ק כ שכיל שלא
ליה ייאה איש שלא היי לו יילייןעלה אה טה הכס הי נעליי׳מ זה יכיהי אה נכ י י ן
כ על קי יה אי גי״א אי המגי היה  X Tשטה זה ימי טןשי כסהיה •מגיןיעןמלק ל׳
ייגיט היל• ייייט יאס ליה לעא־ ייני ליייש ה־ייי* שעינימי ימי ייי עש ! cהס
ידל עג׳ אי יילל ל־ל משל ^ • י לו המו למנגל  rיינ! י י ל שלא עשל כעכי־מטיאז
יכייכ׳ הניקל לעינה אי שולה ואס ידל שכלי הסי •ייעל יייגו לל יי  xש• ש לי למי-נלו
נחל עלעינ מי ליטא כדיהמ שגג ואס טאהלש ייייני א! קגי ליןיה •שלי ייעש י[
ה־כיישטזי־יי״ס ילא •מגאל כלש ויש יכיש־ס אי ו ט י ט כי ריכגי ממ לניימ
שהכלי לא הלא אלא יל ש ש ט יען ל שדה לא •יק כיה כ• אס ככ• ל־י מ שי  1ו כ; לה־ם
לא ׳מ; אלא הייה שיש טרו 1לא •יזליק ככיי ליילמ׳ ט הס יה טש כ׳ כלי־ לעניה'לימי
ט כהי שיש אנשיה •שמיל! ללטדמממלשלייסוללפ־ל כלס ייס לל־ימללל כעניה
ככלי ט ט ס כ ט שאהזלbלסשל כייטטשל כן להטגלגיעני׳ טההיככי למ
הכיהמ י אכל זלהק שילכד אמ ליאי׳ לככדכ׳ כיילמ זל כגי גאיי כגייי הכן
כהיגמה ק טיק לכסיל כטד ולגל טטליטן כמג כיאשן י י ־ ׳ מ שהכטי איננו
למבל״מ למי לאיש אן טא טטנ• ההג׳ ט טא כיד להללז־ס ״מי י״יד ידה כיטכד י
גס ט מה שידה לט לילמ טא לץלימ!• xילשיל להימ׳ טא אש־ ל x 7־״שי ׳איי
עיי ט ייישמהכטי טאליען אשי •יא! לחידכלכ׳ שהכטיטא לכנעמלמנשיס
לאיש הה לאימ ולסיק שלטיל י הנל אכ טא יליכייכ א  xלא •כטדס כעטי עגיס
טאסכעויהיעללא*איזש4ה• זלגה למכס ט ה נ ן ד י א כייי כזה שלככילטא
<לאי יקנק כגעש א  xט *כעלי כטיימ לא שהכעל ימיד ילק אהי שהיטכי איג׳ •xn
יככטשט־ליל־ל טהנהאסקיטהטזיכההיאנילמימיץהמנזזיה״הקללהשיה
אהנסטאא• xלכי לזיליל ט אז הקנקטאלעטא ״שי כיןט י גל שטה xu״yt
לא טגל ׳יקכל טיל • יעל זה אייה כהייש יכא פישמ כאסהשכיע• נשא איי י ליין
למה ניךא שט של טן^ה מלן הנגיד למולן שהיא טלק ילכטזמ להיאמר לא ינההשנפ
כזה

נחלת אבית פרק וביןי
ליה שקיא הקלה נלנל יקלל הכלול ״ז׳למ* אגל שהוא מלך הכליי למה »וא חילק
גליל לוילמו לא מפני »ימממ מככיק אייל י אמנסאמי ליייאיו מפגי שמשלימים
ללליי אשי לענית •יךא ה״ככל לעל הלליד היא שממן למי שיאי׳ לי כ• לככוי הואענק
ייגיע ״מע! שד אל הנעשה לי נשלל מעליל שאס טילה ההשמחיאהוהכימגהיזילמזה
*שיל־ייעישהלעש״ל ע:1שלככירהיההאקא!הנלסאוהכלמה הנענייגנננדס
ילאילילנולהפישכמיהה1כי;ל״לאכיסאולין האלהיסייה לעל כימה ׳׳ס־ףימה ימן
לעי שהל; ״הלגיי ל״• שהי; ל׳ ״עלה אי היגש • אמנס •יסף למן כפיסיס העלמ מי
שי-״ימ הל״ הגליי״שלל״יגלימ קיההיזשנגמכזהכ אופיי שכטיהזהכיפיססגולל
עיכל היינה ״י ש שינץ מכ; יייךי אי כפיס מ־גן מה לליל יהיה להס מזה יעל זה עלמי אמי
נייל המכייש כנימי אכןג״יג״ה כןנימ; לכסיל ככול וא״רנהכן לפי שכלי יהולל איש
נעיהלכיהיילייז ׳ ק א ״ י נ״קיהיהי ללילמל״יס •נמלי ולסיליסמייסקליןלט
שיהכיי לנעשה להכ״־ל היה פי־היה ״עלימילס כשכן הזהכלמיגלימלזה ינהל'הכלי
גי להל •יי־ י מ י ת נ־זלל״כליקשימנ אינה הייייהמיייימככוילכסיליה הנה והאימ
לכיי הכלי ה״ייהקליןכיהיאכימ״ישיקהאנניהייז״העליאשיניאק נזהננוי
למל נש כ׳ הה י שה ׳ ״ ע י ה לייי׳ מימה מיכל ההין ׳ניגנה על יאשי ׳ליה המגה י סימון
כ״ל־ללכי־שהיממ׳לה״כגיייל ייהיו שההההניניהלכי״יעל מיההלהללהנניי וק
ימיי  tיקהייי׳ י״ז״יל; ויי הי׳ י זה ליא״כיכיל״ככיאמ הכיממ יל הכיהמשרה
יה• ״ה <׳למ ׳ הגיא יא •י יי״ה שנה״י גלג׳ עלי ל' ״לגי׳ אלגי ׳כיי י יקל׳ ייגה הכיעלי
פעיל מ ״הי־יימ ״הלליי כיה שיכגי*; אימי נ״עשילס אימה הכלל י ללי״י אמאו
מימה כמימי גכל—ל למ מימה שיכלי׳; אימה ז למהיאינהיאי״ס לכליד ואו״מילי
•קלי שהיי -נישי• עלייה יימלמ יהה"יעניש •קליל• אי;ייע מיל״למעלה י NJ
למלהי׳ י ליעל! להלה מכ״ה י ינייי; יםשי!כליי לייעמ כ; זי״א י
נ״לכמ מייד איי״ גג• עשיה יכייס ששהל הלסיניייס ייייךזןאל
דאכנס
וקני לעג אייי ללל אי ז״; יקיא מכל אמי! ל' ליהאלאמ לגילי איי
ללל אי יק יקיא נגיי א י ״ לי לליג ש אמ ׳גרי א׳ יי; יקיא עשיי לשייה נמלק׳ אייי
ללל יל יעשה איל יימיל ה״י* ל' י ״ מ יגגמי י ״ה ״עשה איהיי״ימ א״ימ לי יהיה אין
עיי״ א״ילהה ״ל ״.שה מ־לייקכל •עללכיימ א״יילי ׳שי-א״לכימ ׳שילש[ אמילה!
ד-י״ע־־הה ״־־—י ׳ימה יללי ׳שלקייעגיי שיכ׳ עה כני נ שא י יייאה שלא יסכש
•ימיי ׳״.׳יעי .יעה יני׳ השלה כ; !״•א הה לעני; המכה שטה א״י הל״י יינל איה יהס
»יימלי־מל המ לנילי ׳הה געי ;.הככיי שלא שהלאלשלגיי״ס ולא השיל! עלה זקני
הגגכ •־כי״ינ• ק זיייזימהכשאי היכ״ס ששייל אלהלנ־י״ס •השמילוילא זכיהכן
זייא ׳ניהל ל׳ שכ נימלי-ייילה״ כ׳ה״מיל־ימ עה ה״מ ש׳ שיל״ כקגמל״א״ייס
ל• לכל מלסכנ־ייה ש ׳.א ייייג׳ לכי׳ ש אמ העילה לפי שה״להי״מ מעזנה כאכ״ה כיה
שהיי כ• כמיכילימ מעשה לך יי־זיל י יכגיייל כי״ שאיי עגל ענייה ל״להייה
יגע ש־לכי־ךלה״לייילמנש• הי\.א ואלההג ״עלימ יעניה יקנה המגלייו לילמיימ
וג גמ יימס כי ליה ׳מהכה כמי־ .לימה יא״ליה ינגי '׳קי-הקי־ק הגג׳ יה גה שנימהכעילל
וימ־עשי

קיג
גחלת אבית  paינדןף
לשלל תזה כמלא״! לק אלשמדחס ללימלס  •wאל מי זיזממלכה אלעס אט־ לטכשם
זאישלאנמלשהיר׳להתכארילהתנשאשאל איגזקט לעג א׳ זד תלש »  x rשישתיה<
לטרה עטסתזתי״נינא מלכיה ׳יזיכין״״לטתכיאך זלל לא השתילו ק אלל אימא
הריאלאתלנילייכחל׳גש־זידשלס!־ז<תיז •לזסלתידיגת׳ליז! לחכ״ה לאייתליידיל
יזל •לר •זס נס ש( 1א• ז ל נג!ר לח שגי שיא לח יד שימלאלו לכי לנא ממיךטא לישת יזכני'
לאלוולסלשיטטש־ותינגירטאלטגשאת־גיז יגס טל לשייט ט יילג• אחן אם
גמרתיו ״דע על •דס גס שאלס א׳ זט עטי לחשט טש־גיט למולך כטכל לי״ ן ילס
אמי! לו לשמח כחלקי לא חיש ח״זט ׳ליגע לנעל״יט שלל למס לתאיל תחיל ל של ל שלל
זלגיזגז גסשאלסליאךיעשהלא-סייח-ילחשט ש״לי! לו לנלגל ללא״ך •מ״ ולס
לשוטט שאק גיד לא־ס ללחייך קני ט יממ של ארס קטטת אגל טז״סלאמת״ס שלס
ט ׳ לנכש מכל לא־ס ללאייך ללס חל ״ליל נשיידתעט״ שט היןלק ללי •ירי ט טל •חיה
את גלשי!למו שמידמלא-סלראשיןאסיטת־ידל ואס שיל יטת ולאשי ראלתדכתס
ואתש1סעלהלפךימל ׳עשלאדשייידתיז לאיש שלא •חלק כח״ נכש ״ל ״עשל ויי״ ת
לפטילשתיט יידלאתעג״י שליא לאלק לאייא •-ל• לחייל יד ת׳ •״•ילידת נכש!
ושאלסחחייק״היעשלארס׳יקינלעלללרמת יזלי כאמיל ענקלכטי ולסלש־טט
שכטזתלאדסמילושעיייישלעלאנשיסכ״יטאיאיכשי שיא ׳שנטלו ט טא יינה
•שלק ליל לתי(י; לא״יל ללח יל
להחדקסלעכי־ש לאלי נמט״ לי!ול ידת לאתה י
ילליגראטני״יןלל על לליאת טש־לל אלילם ויסיי ״עלמ לל י ל ט ת ^ שלשי; ט
האלנל ת״גא לק לדיטס לא גק ישפטס ט גק ל״קכ־ל־ס לנל לתגאי שליח ליל שחל
למלך עיק ולס למ משתק כ״לךכעגדיס כלתי חפניל ט ולקעללחחיינ ״חשנית־לס
לאיטלאלסכנדי ללתאפק וא״י ללסשעגלמתי ט לל היא יאכל׳ ״חשי ללה לש ליה
לארס״יזכלעסלכימת׳לאטאלילאתל״לןי״עתאתלחני״ה ״לכי א־ס !גזה
•קילל אללללרמת־ וענק ו ל שלאיס ליח •כמן על י״ !•מל ״״נ׳ אי על לחי ת ״״נ׳ אז
עסאשל^רלו • זלעיןלגריל ממנו מייר •יחל ״ללא י ש י ל  1ן ר ל ט א ל ל א י ת ס יכגנד
השילילטזיתידיט אמר!יעגיד שת! עס לני אינשא שליא ללשלל חל לחלי״ס יגיה
•קינל אגלש י ולס׳ לטנל טאת שטל לחלשכנדר לשאלית־! !לחט״ לגגג ג שמל תלש
לשיטאשרדכחכנדיהחלסהיזאלאתלניל^לחישאילשאליתלט״ל ש־ח׳ת׳ לענק
טלנא ג״שנת־נ׳ לא טתל לזה ט חל ללניל ששליי״ת
אנ^
אלשכגדחס ־
כתל״יד ת י ל »ל״עת חכ״־לל כלכ׳ ילזל א״י שיד
לאדסנקכה
ש״רנללדתאכסילמד״ללא־ס־ זאסינכיעלמיכחלליידקו״לעמןיתייי״יתית •
משה כחזקה ט זט הגכ׳ר לכינש את תת ואף על ט שנל״י׳ימ •תדליל׳ גללמ •אחז ט
יידעתי לא •אושלוה טאיזטעש-רלש־יזכ־זליןילנפש־ויניע״פיטיחכלאשימישיכ
 hכעילה טל!כעולס לכא ואס ישכל עטא »לח ׳ש־אר י י ט כטדו גלי״וד טל״־ה
לאידשלולטלככידליטימלאינולח־סכעטא חכלטאכ״כט״סטת״לנל לחכס
ימיה׳ לקכלכ״ו שאמדטהככט אלכד וטאמלק״כטיי^״זממט לכטי־ לא״תי
כטהמככרמללאכטללאגטס טזשטנעגדסהגה אס ק  bהא״ט השלס ט ל עס
לש א  t 19לחלש

נמית אבות פרק רביעי
»ה  csrנכ• הניאה מתזלפהש כעגייס לס ממאאי* נכונה איזתיכתכליתאאל וה׳א vi't
irb׳״ינינ־ננ• ול׳ מלשתיאלא-סלשלמ׳תו וכמי שניה למלן וכתג לו את משנה
התייהלזאתיקיאניכליתיתימ• ׳ה׳תי׳כמה שניי שיני השאלית הניפל׳ת נימנה
הואתכלש•
וזיישנם
כאינו פ• וה המאמי נפי1ן
כני
נן עו איראה למליק עה נן
ועת
עש־י• מסנהדיייוככי העיח
זי״אאשכ״השא״י איזה!
יוכייס עה עלאד׳ש נכלא ניז!יה v 0
סכה  rrh״כל איש שעשה התלמו עיקר
ו יו ו על מעשה המנ׳מ
ולק הזכיר עלה ראשי
זיא״רה ׳שהי הדכייס בן עזא׳ איכר  pnnל והוא אמי! או זז״ל
נלשדכיההלהיכו ו למעיה קא־ז ובורח מן משה שלש עייס כינני
הירק עוותזעשזינן
ולק
ול.י.קיל״וד
לא זכר יכי ייה״נית העכירה שמעוה גוררת ה׳עליתשלאיהיהנהן
 1א ״ כ; עוא׳ שאי[ מעוהועטר גוררת עטר דין ערי מקלע עי ש
שיינדליהשלשהאהמי;
עיקי
השלי״תכלי״ר ששכ בעיה כעוה ושכר
שנאי •שיי1אמרו המג
נ• הס נ״עשה ול״ה
שא״רקזימא א׳ וכז עטרה׳;כירה! דואודה היה משה יני עהשאק
נגיר הכיכש את •ני׳ אימי ׳ 1תהי מ לכל ארס שלשעייסשכעגי ה
הייין קילשיינ עי t
חלק עי״ נכ כיי״יז
1
שהקיא״ ליזי שידי ש ד^תדדכפיייגלכי דבר שיכיל׳ השלש שנאק
את נ־ז נ״למ״עי׳כ שאי[ ייך אדבם שאין לו •שיאל שי.אמי שש עף
״קלע תהיינה ואימש
נ• הה שית ל
עיי״ הת שעהואי; לך דבר שאין
הנייל אל! מפני שאה
תייילכ׳—ו ״[
הי איל י נאה ״נוהלה׳
הענייה כ׳ ״זה י״ שן
לו מקים י
שיהיהיניינהכש
וליה שה״יקוי״מה• והי ״כיכר ה
כ״שה יכינ׳ יעה ״ ש נ הא״תית שלה t
ה״ככ־התלכי״תהשכ׳קעוא׳ שאין
שכשלי״סנכהןילהיסין חני מניתעזז
י " ל־.־.י ־.ל ההיית כיהככיי אין
על כל ״יעלת׳ י שלמיתו איןגו״ן ש״;*
ויי• שנ־ק כ• הש לה־.ש' ל״עלה הכל
ידשנכעיפה נפשה ולומיקהנרעתה י
והי שלה ה ה ״כ׳הלששא־ש ׳י׳א א
•קי״ה •א״ישהיאפשישלאיהיהלכל
י י ״ ״ כ״ה-י הש־.׳ ה תהיכ! להל איה איה עת ש״כל ל לזיק כ! א! להיעיל יאפי'
יכי יהי הישיה״ה״י־ש •התמניתה
נ י נ י ין׳עןן:
והלינה כפ יי שה שההינל כעניגיש כק
 Jכיכקי״ייוז ההמלפיעללכעלכההכייזקילזהיאיילא־סלהזהיולהשיי ייאיאנג
ל־ד׳ל תה־כ־יהלה• שה״ עשי היאז;יס״קי.יהלאיהכתוא•pלשנ״הוהשני לשל שיי י
אייו
•כ^תזייןהתכיניתכ־-פשתיכרקטשתמישההתתלההואתתותתני הכל•
ד

1

נתזיש

קיו־
 r r r rייא״ד

נו^ת אבות 5יק יכי?'.

jmij

ימיה ו ע ג ״ ־ ה ג ׳ י ד מ ש נ י ד ל
למדרש מ ג ט מ א שני מ י מ י נ ו מ ט ה
נשניה א ש מ י פ מ מיאר ׳חשקמכה מ ה ט ל מ איזיי׳ ר י ;-?/ל ט ש שמי נ * ה א ח מ א ט כ ה
יהאחמשניאה• ה ה כ מ מ א מ ר מ ט י ה י י ל א י ש ק ש י ר ר ו י מ ר ה • מ ה כ מ מ א  -ן ד י ו ל י י ט ה
לאיש  H Tמשלש י י מ ו ט מ מ ״ ל א ; למדני שענ־יה ל ו ר ד מ ע כ י י ה <״סה ג י ר י מ י-ניה
ו א ה י מ ה ה כ מ מ ט מ ג נ ה כ י ל מיש מ י כ ה נ ה
מטןדכממכ״קיאקנטילכנין •
מ י ל־למ אמרח לא ילמייש
י ע ש י מ מ ע י ך • מ ה ל מ י ל אמדמ לא מ ו ר ע לדמן -כ ל ט ס י
י י ה ג מ י ג א מ י מ ל א מ ל נ ש ש ע ש ג ׳ מ ה ל מ מ אמימ גדיליה מ ע ש ה
ל ז ר ׳לאמיר •תי׳
ל ך מה ל מ מ א מ י מ ט •יןז איש אשה שמילה ל א ^ זלנ־הללך נ ה י ל ׳ כ י ט י מ ה ל ל ו ש י ט ה
^ מ ־ י ל י נ י ה יזה׳ א ׳ מ ח ט י ק ל י ל ה קלה ולירא י ק ה ע ג י י ה ל• ה נ ה י י מ נ ה מ א מ ר
ולל[ • א י ד
מ ט נ מ י ה שמלמ • מ ג י ע ע י ה ל ד י מ ה מ א מ י נ ע ק • מ ה ש מ מ ל ״ ל נ י ע ע
ש כ ל ש מ י ל י מ ג ח ל י ר ק ל * ש מ ל מ ס ה אכיל׳ שילטל קלה י ק מריז כ מ נ ׳ ע ל י ה י ר ה י א י
ילק
י ל ת ט נ ׳ מ נ י נ מ יליעש״ש
זועלירהשמטהלטשנלמרנישןאלטמל׳
ה מ ע ש ה הקל מיא חל המירי ! א ל מ י ׳ ־ ן ל ע ט מ ל י כ ל קלה שמק לה שויח מ ג י א ל ע ז מ
י ק ל ע נ י ; ל ע ג י י ל ט ככיחי מ ל ק ל ל מ א
אחימחידילממנלאוטשכלחסיקטש
ל ה מ י ח ק מ ה ח מ י ר ה ׳ י ע ס ל מ מ ש ל מ נ א ל א א י י י מ ; ק ל ה ג ע ג י י ל ל י י שאיית ג י ס ה
מ ה ממה ש א מ י ! ט י ח ק ל ע ג י י ל ג ל ח ל י י ע ל י י י ה שש; חל הקלה שוכי חה שמהיה
ח ק ס כ ק שעה כל
עכירהקללכטנמאישידאקללשנימקליעשלש־שחקליקקעל-ה
קלימהנהיגלהמכיאהאדסאלהמ-מדהוטאאייחשיניהגייימיניה ׳עגייה גיר־ל
ע נ י י ה אחילככ ל א י ר נ ה ק י י ע כ ל י נ ח י ת ! • ט ה נ ע י ט ן כחלי ע י נ י י ם ^ י ה י א י י י נ י ־ ס
ש ל י נ ו ט ע ט י ש א י מ ר ל י ע ש ל כ ן י מ ח ־ ט ״ י ל ז ע ט ־ ש ׳ כ כ ה ח ל י ל כ מ ח ח יניני ה מ ע ה
יטלילחחזניניה כקיכשנמילההמעלילנסק לקילהיל  %מ ח ל ה י מ ־ ג ה י נ י ל ר ע ח מ
ה א י י כ מ י ק ש ק י ל כ ט ף ט א כ ק י כ ש מ י מ ש ח מ ה ע י י י נ כ ג כ כ מ י כ ׳ח׳ייזששניייניה
מ ט ה ו ש ט עגירה ע ט י ה " מ שא•; ראי' לגק ש שעה ל ״ נ י מ ט אס ל  -ש מ ה י כ נ י  xי כ י ש
ה ש י ט ה מ ע ש ה ש ו ל ט א ה מ ג ל ״ ל א * מ ש כ י ט י כ ל ׳ מ ק ר ח י י ל ש ע י ט שלי ח ח י ניייי',
א נ ש מ נ י ס י ק המעשה ט ־ ע אק יא! י לנקש שעה ל ה מ י ־ ק י י נ ו וחיי־ נ ע ט י ה ל ש; שיר
י ש ט י ע ג י ד ל ע ג י ר ל ל ט ש נ ש נ י •אמי על ה מ ג ־ י ל א ה ל ש י נ א ה ל י ע ט כ ל ׳ ט ״ ז ש נ י
שטר ילק א י ר מ מטללכל י ש ט נ ט ל י ש ט ש ג ט ' • ׳ מ י ג ט ן ל כ י ש ש ט ^ שלוטמ
ישראל ה מ ה להש מ מ י מ ט מ ל ק המ ל מ ל מ י ע ג י ס שטי כ ג י י מ ה מ ־ ש ט ג ל י מ׳ • י א
א מ י ג מ מ מ מ מ ק מאי הגה שטח שחי; ה ג ה למי ״ כ י מ י כ י מ ט כ ׳ ל י מ ; ל י כ ל כ ט יכל
יגמימהיסמימ־נקגמליהמגידיגהעל-יגהשחימיט־ליקטחמגל״ל
ע ג ת ! •יילא
ה מ ג ל מ ו ט א א י י מ מ ששט מ ס ה משה ג ל י ־ ש ק ״ י כ ה חלה ׳ י ט ה ש נ י ש מ ג א ל מ מ ״ ג י ל
אחריגשדיא שטי מ י ק כ ה כ ן שxר ע ג י ר ה ע ל מ ה ר ל ש ט י י ס ה מ ק כ ע ט ר ה יהיה
ט ל י ק שלמיה ט ל ך כ ה
ש ט ׳ שיג״לח מחימי ״ י כ ה ״ ט ץ  .ל ע ט מ כ ה נ ה י כ ה נ ה
יז׳למטן ט י ל יל׳ א א י מ י ס יל כא לשלד י ס י י ע ק ט י ל לח לשיא ט י ל י ק ל׳ גש ג• כל לערש
ש ק ש א י ס ל על  x׳ מ י ־ ס ל ח על ק ר ס ל י ס מ י ט י י ק מ ל ע ט ר י מ י מ ע ל ל י ל מ מ מ
יהשתדל׳מגטל נ ע ש י מ ה מ כ ה א ע כ ש מ ט ה ק ל ל יכהי־יקה מ ה ע ג י י ה ׳ ג י ק שעס ל י א ט ן
,

נס

ג

11

zy

נטמיז

נחלת אבית פרק רביעי
ד אי מיה ש־-כייד נ״־ימ ייניה יעכיייםיימעטדה יי» לימי *עשה ייביהאאמ כיי שינא
לע* מאשימי •מייזק מעלייה איומכי• שייניל ענימ להמימקמכלס יכמי שעיישמ׳ י
יא־זי!היאה לממהנה לענק הוטיימיההשמילימשאמחיכיחז כי נהאמהמניה קלה
ליד •יקל-זמה י״טהזההשמדלימנשללמכלילמיעשיהיאייכ־נלהסריהשכליהיה
ד ש־לן לק״ה היכיה אלל לא למי״;ה יכן כעגין העכייימד׳ לאיה שימימק מהס ילמה
?יה יה .נייר כהל• שהל נ־יךאי• כי־יטמהנה להש־נלוה אמ ששלי מניה מניה ישנו
ענ־ייעג יהיל שהשהיהעגקהייטמיהעניממנשאיהמעשיםהאיניש״שההננהריה
ו״נ נ ש י ־ ה־לענ •ה הי; היק שלה היה יא׳־ש־ייןא־סנהשמילימנמקנעגוימעשה
ק ל •" ;1העי,־ לאינ־ה״ימשיהן שהמק״ י״עש אין ק ה מ מ מ  1ה ע ג ' י ! מ ט השני
!־נ ל ה ״  .ר נהה •רני ״:אמייעש-הנעכ״שכ־אה נמה שהה מםמ שניה נההה1י
וכבי הכהינה הו אמ קלימ המניה או
יי עניי משדיט־יניה שלה •עניי על יני!
העו־ייהלה־״ע־שהשכ־ייג״ילכ ; ש־יהניה שהה יכי• ״ כ י ו • לעשימה אי שלא לעניו
על ה ה י ו  -י ה י ־ י י ששכייניה״ניהכלי״יהשכיהנימקעלה״סיהוא כעכוי שטה
כה י זה קהשכייל ינ״ילהטמןכ״נייעכייה היא נ עטי שהעישה אימה שני כל
י־ני-יש ז ״ כ ״ ! ה יהי לה־ה שהיה  pל״כיה קלה •מיש •ין הירייה יכני היני«
יזיל י • י י ! על ה ״ נ מיה! ׳כ־־ל ״ זה שלש עייה נעיי הייין ש -ה היומי הייע שלא יהא
יןל 1מ .י ש״כ־ל שישה-שיייניה-ךשייזל שנהי-יששעייייקלישמה״נההנה נזיין
לינ־יל של£הי־י ייהיהיל טיל ״נזה לידי אק״״נהיאינשהייאייי השני שהיא אל מט
כ׳ ל  .ל ״יה י ה ל מ— ״יל  Jלכל יי-יללי איימי נקי שיש שנאלהשיכ על יכי׳ נן ןןאא
וזיזי • י כ י כ ־ ה״ככיאמירייימנאליא״י הכני־ היא ״האי לשלייה ילכעל׳ הייעלה׳
ו א י ; י א ׳ ההקלה־ה שידכ־אמכלהלי״מ מכל י י שיימ״ היה שלא יכו ה אמ שיה איה
ו ה ל ד י ״ כ ל ני״ש ק״״נ כל יכי ״כני שאי; ל־ איה שהקל׳ שעה מני1ין ל! ואיןיני
<שה  ,ל ״קיהיייניכ מיעלמיייי-ניוההמיעלמה״קייי״כל היה י״כל רכי כאי זה
ז י; ״ י ׳ ״נ ה הק י י " לכו מה כ• הגה ה א ־ ה כבי יעמ הייה; הי הלייה הייניהו ליעלה
להכ י ה הי ע׳ שיה• אהמ״ש שי־ היעל מל•מ״העמ״יישן ״יני מ״גלמלוילמן כאי ״יו
נהשכ ׳:־.:״ כ־לל־-י להק־ •י ש.כמ 1״מק״״ממי שיש לי הנלאה נ״ה שיייני
יי שמיל שזיההכ״מישכע״מ ילקה׳; יה״ זמהיהכ! לכל איה ילא ייבלינלכל יכי•
ידכ־כמ־ 0יהי-א-:.ו;-.י_־ה״א.כמליע,יכייןי־יאא־ךע״ך ׳נהללוההמיסי
שלאיטה שיימא-יהא־היאשט שהקל' •טלמליזיץ טאקלןאיש שהי( ל' שעה יען
לה היה ייל גי״יאיקהל יכי ששיי ל כלזץ ילה ש״ שאיאיבשילהיימכיאין ל) *ני
שא ;-ל׳ •ידה ••יכשיל י י שדש ״איי ה שני הזה לק יניא'משליש והיכהה למאיויו
ריאש,כ לכ• שהיי שיששהיי-עיכשבגל״כיכימאעה שלא נ שינה אגאנ׳ כ״! שאמ ימי
* , :א מ ד ׳ ־  r .שהי; של״כימאייעמהשישכיכייההטכעישכגיל מי.עלייימאה
נא.ש ה •יה י שהי היכישהה״ה כשל־נשער שמבני זה הקיט י לט ימ שה יכי יזה
ס־הלטשישלההזעהי״ק־ה !אהאליהיכייהטעל״ששישכ״הא״כע״הכיטהסלנין
י-ל נש כ ל שק הים מ׳ ה עגיטמ ש־-כ*ויט ירט ה שה ״מלה שהין סעק שלא טכל לר־עמ
,,
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קשו

למלהוהנמשךיילן • ולק יאיישלאנל׳ה אפילי לקלה מלס ילא נפלמ׳לא ניידק ענמ8
! bs aליילי כיל ל• למה שלולי׳י
שמק לך דני מהה שאק ל׳ שעה ו שא•; ל׳ מיןס •
ליאשנלעלמעשלהמנימיהיייחמהעג־יימילפ״ שהמ שיניהם שניס נמה  ;•Xאיס
למניח ילק איה למקים• לק לוי ליאייהשניניאיכלםמיללכפניעגי׳יאםמה
שג־ג׳ למנממ • אמי שלא ״דל נו לכל איה ל• אק איס עם למיני שכל גי־יגל שלא
•הילל׳ שעל מל מישן ״״ני א• וי המקאיאיוהמיעלמיעלמל שגינ׳ ליין ל אמי ואל
ילדמסלינ^רגיילשלאיימקכשכלישהילליןיסמעשהמילא ינ-שללכ• ש!א
•דעאדם שעמל כ׳ ו ל׳ לקילי דעיל אכל למסל ידדה אי א• כשי שלא •דיל לל מקיש
׳כניי-ו נכלול ״של
לשכיא לעיגשיהיקיםהיאאהכעילשל׳ליאםכע׳להלכא
דיוננו כאיייי׳ שיי״ לנככהל bליכיים אשי אנכי יעי־ ככל ימהאש־ ינהל אמנניכס
לשמור לעש ־נאי/כל יכי׳ המידה היאמכ׳ לא יכי יק הוא מלל ל• ליא מ״כה עי
כא־נ׳ ״כיני להיייךס
ליןייים שדענ׳ל הא
לימליחמילימייינעמל׳; ה

שאיי ק יעיא• אל מיד כי
לעמי
לנל איש ינק לשלל לי
שאק לן איה שאק ל׳ שעל לא נמקייה
יעמ׳ של מ ׳ ליישם
לנידל ישכנ מ ליוה
שיהיה לאים עני ישכל רבי לויטס א-ש •בנד־! יאק לל שה אמי דק
ולא •כיו למלידמ לינקי
א־כיכאדכאד הוי שגיל ע נ י י ׳לנא לישש״׳יד
למיעלמ אי ללוק ש
י כ י ל כלשךעגייגכה
שאיכשי שימשך ״מנו רוח שר־/קיר־; אגיש
לכעינ־ה י י י מ ׳נייה
ל• לנל היא אל ק פ
י י ל י י ש ־ י מ ההכייס
רכה ו
פיעל למעל ל־ג״עלמ׳
ולי׳מנכיהיגלילייז
ילניכ׳ לא מפא־ג שהיא ייעלה לק אמי
ויתגאה י וכעיק שכל ־ 7היימ יככי
שאי; יאי'שיעשה ק מאימה כהינכ כ•
למיני ככיקליכ־ע׳שלא-לנדןש־שה
אם שיליד שפל חמ נקנל לאמת; יאי
ייעש לממ־ג ק ידןדימ יעי ש־עייי כ
»דו״ לא למ״ןמ מ״עלמ ׳יייאמ למק
נא־ינעלייעשישעל כ־לה״גמגל כייה
ליאשלפישמק׳ אני ש ימה ׳ליה •מנאה־
ליממלכיל כק שמי לייימילכימ׳ל
וכמאמיהמשייר ׳איכה יעלה ימה א
לגי-ל מסיי; זהע ליי־ל אנל למהיייס
אכקש'ייזי מידה ימה איימי י ׳לכי
ידעיגל ננ׳קל י־דן י י נ ל עד ליןכה
שנשי מול מעלמ לעגיה ייא־ כאייס
לת־ז-קינני אל לשכל׳ לחה לניי־ עי
ילל שעשמל הכמה כמי ליאשה עשמה
ש!מ י שאי" כנכשכ יין לגיי ל כלל י הכה
עניל עקכ לשילתל פ• לי־עלל דכממ
לאמי כשלי מסכי• היל׳ מ שנש ,לאמ־
יאשימ מכיל ממדגי יימל Tאה ש
יק המשונים ונאיי לי אמי מל ידא ש
שהיימה נחלה יק ליממה ״דא סכמ
שש״יומ כ ״ מר יכל יייין א״יד מש
״לאימה יאימי עץנ מאמ י  bמי
שהילל לילך כסכמ ׳ידה יקייי כפיזיע
•דיאל ממנא כשיל׳ לעשה ולעקכה ־
שניייךיימ לסכמה ג ק ^ ל י מ ה מ ד מ
מי
ויה

נמ^ת אבות פרק רביעי
»זי אחיל י נ י זה כמונ טליה שנו•
ננכיאיס 1מ*לש כטסנ׳ כל מקיס שאמה
יו׳נא נד׳למו של הקכה שש אתה ידנא
עגיתני־ס כתתכמויהט1הגטלהנגיי
והטיא וכתת עישה משכש ני ילש
והלינה ׳שטי גנטאיסכ׳ כה א״י יס
ונשה שכן עי ״ך׳ ש ש״י ׳כתיכ כמריה
יאת יכאיזכליזח ו״טלש ככתיטס
יכתת טלי לייכנ כעיכיתכיה שמו
!כתת כמטה אכ׳ •יגימישיי״ן אליטת
יש יש הייסי היה  pהמייה ששכחה
לה־ ; הנכיא-ה השלהיכל טגי והאיש
י שה עני יאי יכל האיש א שי על כני
ההייה ילדן הה יי׳ היל כמשא הנאיה
נחי׳ל כל איה זש ט נטת הייה כאלי
•עיכ־ ע׳ כתת הכה תיעגת ״ כלגיה
לכ יכת׳ ה > crלא מגיא תיעכה ׳ 1טמן•
דעי חיי כ׳ כאלי כהי געיקי שנאיר
ויה לגנן י ה ח מ א ת י אליין ואיי׳
שח1-אי.טהכ״• *א על כל היגרי׳ת׳
שנהיר ת ע כ ת ״ כלגכהלכיכתתיאמ
ני את כל התעגית האל ע ז יעל שא״׳ח
כל ״י שיש ט נטת הייחיח׳׳ לג־עו נ
כה שיה כתת רכא י י״׳ הק׳״ה גי׳עיס
וכתת הינה י ח שייה תגיעי ן י שכת׳״ת
היתישלהייןי׳ הייעא׳ חייי׳ כל חיה
ס• ש כ׳ ג ז ת היימ חין •עהיו ננע־ שנא
הץיט׳יגנ• זכני עט• יי• שנעשה עכר
גחיה ״יןנקייינניןיכלי׳ שישכיגטת
לתה שכינה ״יללת עלה שנח״י ׳גניה
יייי-זין—יע <ח״י< שהכיעת יעי ג ש
הייעט שנהי״לשאיג ׳לשכחתילכהית
!•״ן זזת •4׳ גחיה שנה״י גרע׳ ה י ד י ת
כהל׳ ה״י ליינהה תכה הששחמ יהגה
לעט ה כי׳ שזכי הייייה כט היא י י ה
י״׳נעתנקהגטהוזכלו היוח היהיר
1

,

ינ•

רמבס
יהמ נסטנה סזאייס תעלי ממק1אט
טית• שיכנ נמקומ•)אמי מאנשי הספ<
קהלה שתי( יאה׳ נקל כעיט׳ ונכוה ן
שטית׳ שכל נעמה האי עי שגל ערי אן
׳השתק עלי ׳ממכתו מיזממ׳ק מגינת
העוית כנכש׳ ׳יי השש לא כאנה נכ*
לי״עשה׳ נלל ׳לא המעוייממנו נהי ו
ישיימת׳ שיחה נטלה כשהנעתי לנטל
שלא •כאתנ׳ ני י המשי הטא!לא היניש'
נהש׳ אלי׳ יאק סכק <1את תכלית שכלית
הי־יאעי שיייזקהנאית ׳אני זיני עת8
קנת ״ה ש׳כיז מכמ׳ משכה העגיה יזגית
הגאיה ומכני זה ניה זה להתקינ אל
לשכל ת'אמי יזאי מאד ? •1שכל חא
מטז־י שישאיהאיהעלהעניהלטהכל
שנן שיהיה אגלי מעיש ״ן הנאיה אמי ן
שהיחקי׳נ 0ליה מכני שהעגיה מי״לג'
כיי שוכינ! אייי' נ שיה העניה "P
שעשתה האכייה כמו ליאשה עשתו
לעניה עקכלטליתהפייושל״געלה ז
ינת׳ יאשיתמכייה •יאתהזאתהיאיה
שייהת ה שה גי׳ לה יי[ האנייה!היא הנת
מגיטתה יאי״י עקג יעניה ייאתה»
כלי״י שייאתהשהת״גא גזליהעג״ז
אה כן העניה נטלה יי[ המכ״ה היכה י
יא״״ ת י זה גתיג נילי ׳שנייננניא*
וישלש גטלטה כל מקיה שאתי few
ג־ לת׳ של היך׳ ני׳ ן טא שי! אמי ״׳נא
יעניתנית׳ כתי כתייההאל הגייל ׳וויי
וכתת כמריה יעי שה ״שמש יתיהיי1ייי.הי
!שג״ כנכיאיה יכת׳ כ• כה אמ יה ׳נישא
*כן עד "ך״ ש שי״ ״ייס יק״ש השטן
•כתכיהתיכאישכלי׳מ ו״שלש ג
נ י ת ט ס יכתת טלי לייככ נעוגימ
כיה שיי ׳כתת כתייה אט ימ1מיס ןי״ן
אלרגית ייש לן ללי״ד מיישה יניני ׳8i
אשי
,

דמב0
אשיגשלמיט יזעלימ לשכליית וידנ'4
למחת כלן מטוטת למחתת הגניחה
אככ־לילאכ כתכימ אנ ננכיאה •שנתו
לשס •תגיך על כל איס למייל העניה
ואיר והאיש משל עגה מיזי ייכללאיס
ואמרו מאימיכתלייכ עטתגיתו ו
זנשייל נ! לנר לקנל לייזיז יכן תמכאלו
6ומר ונחנ׳ מה יכן כייי משיח חלה•
•עקניניע• זידריתישיאלהיא מלן נככי
םנילה מלכותי יחזק מיני ׳שיעי! השש
•תגין לנ׳ על ייי ישה יניני עה ןל׳א
לטכנ אשי• דרן יייעיןל ליו שנאת in
ולוא גגיא עדול שגשכעיס זקניס כיד
•אמר *  Xנxתתrכמיט ועס כלוה
איר לג נשלר ׳גילה אלהיס לא תטה
ולינל מאלו למלית המ׳יית על תכלית
העגול זיזייל שאייז וחל גגחול אמיש
לל ארס שישניגשיתהייז כאלי עיגדע1
כתתהכא 50עגתה לל גנללנ וכתת
כתה לא תג־א יד עגה אל לימן יאמת
כאלי כעי כעקי שנאמ ייס לככן ו שכחיג
את ל )אייו שחשא לנידה כיי שגא
על  bהעיאת חמי תיעכתל  bנגל
לכ ׳אמי לי את •דד עגית לאל ׳חייח
שהמתנאה היא געגמ״ אכל יש י כע עגמ
ילליאו ראיה יאירו ח־ל לכס ק האיש
אשרנשמללחט ^ירגכה יאה ט גמה
נחשנידא אל מקי־ נמל חלאניה
»אמיז שליתגאהרא״לל׳תואיית כל יד
 ttכ׳ נשית לחת ראי׳ לעיש כהשיה
כתי הכאויזד הקימה גימעקולת׳ לתש
ואשיילס תגדעין י יאייח שהשס'ת לא
יזה המתנאיס גתת״ת המת־ס גאמרס
 bאיש ש ש כי נסית היזח אק עכת
כנעי שנאיי לקיט !יכני שכני עכי יד
שנעשה עטי נתין יל לענוש הס אשי
TV
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יני לייטס שלא •עמיד האדס ליתיע
לעגיה אלל שישה עייי לקנה שכל! הייש
יהואאייח מאי מאל ה!• שכל חת
זאינש ייה שינאנ! ששלח הכיני כעניה
שהיחהידנייע הנה היה זה לידית! ילן
ידה נרין להשיל אייזה י ולק איי־ רכא
כשיהא ״א( לי׳יתליה ׳נש-ילא יא(
דלית .כיה ילסאקיאיילה־יתהא־ש
שכל חח לנייי׳ כשיהיה היי-ה ייגהע ה
מכ!י כיכת !שעתה׳ על לין יישל p
שלקיאי־לעה ׳שש־סילנידה!שידה ה
היי־ה עייזד נהי נע נחלק של שה י של ש׳ ־
אנל יל נהק ני ׳ניזק כהק <חיי שיק
די*׳ שיקח הי־ה יינה יל ייהנהיה לא
דיני שיזין
יולי ק 1׳ ן ולח חלק נייל
ח1.א< ייזעש לק שישיה יאיסתיענת״
ולדן איי לא יינה ילה יקנתה יללי
ניעי ״היכישיה *יל• הנחיה ינס ת
היית •יישןיייזחתישנעסנ׳תח׳ ל •י יעי
ייאחת היחשנ לילהיל׳» nילכלך
הכניס ׳תחי החיה לחיי־ ל• י יה ייה
הין יה ל* הינייס ידדה כעייה י~ויידיס
את ליעתוינניל־ס את הלנ לענק
אנשליס ואיטה <יסאת -ששמגללח-ש
כעד חכי ייחיד טלפני ככ־עיי׳ ה
הלטיד לחיתא וי״עח ולשניכתאשי כה
והשיק ח ש־ כטס!חכ׳י כיהל׳ היי ייחל
*־לה על שלחני כל איכל תתעגנכשו
דהיה נכזה נ .׳ני ניחש וחטי עש
זה היכייס ליתילי־ס תגיכ׳ ילכטס
יילביעזש יין לתילעיס י שיתי ן לנגיע׳ •
יעל הכל חס־ י<ס היות ושי שזי גימ
ככג־ י״כס לח תזאי לו ולח ייאל
זכיתיי עקכ׳א כ; ייהללחל הזתגל יאק
כלת ולא; א-לל לילן יהתל נן עזי
על אי זה י י ן היא גדןכהיות לועש ס
כי׳,אכל
1

רמבם
•תת זהפליגי מה <אמח נלאים t׳»t
נסית היית שכינה מייללת עלי׳ *אתו
נגיה תתיחין ״מנ י והינה היניימ
נאהי שהנרעת עונש ההתנאיס אמות
לשאת ׳לשכתיג ילנהית יאק שאתאלא
וגיה שגאתי הגגעיתהגשאיתכאלי אתי
למתי אה הספחת׳ ׳סיף שאתי׳ נשמי<
תאן יאיתטה ׳נשמתא תאן ילייג ג f
יל שאין יאי׳ להיייג האי' שכל ריח לגיזיי
תכני שאיני הן ההיעל״שעוילו על יון
יזשל הלץ מאיכעה ׳ששים יל כשנשים
הגאיה כקנה אתר ישכל׳ החח גיןגה אהי
יהיה גיניהה יהג איגעיג ושש ה חלקים
*היה האיש עימי גחלק שלשה <שלמ
אינו חגה ג״גיע טאת התיה לגלה
לנחה ״ן הגאיה שתש •תשר חלוק איזו
ויקינ  tהעניה חיגר •כנס מתיגשמתא
יזהטהיעת יכא כעניה אכליכ נחתן
כסקואיזי שאין ראו• שיהיה לאי תהנה
יל ״ן הגאיה לא חלק נחל ולא חלקקשן
יפני שאין חשאז העש ההא שישיה האל6
יסעגת ה אק יא״ להתקיג חלה איוי
נוה הענק רג נתיק גר •נאק אתי לא
תינה •לא ייזטנהיתי זישראאהר״אי
יכתיכ כ• תיעגת ה כל נגה לנ <להיזן
זה החשא האייי א״י זה האי האי הוי
שכל ״ת שתטת אטש ייההייל שאתה
כיין להכריח נעשן ער שתןטק תהגה
הגאיה כתשגן גאחי־ית הגיףיה׳א שגז
וימה:

נח^יז אבות ערק רביעי
המאכל ׳אלי יטה תיטא א׳יע תפז כמה
היהגתעגינאלח וגמאש נעתה !השתי
אל כיט נ׳ אס •שתט שתה טה הקיא כל
אשי אכל טגונס המ־איש׳ הגה אהק
המאכל העיכ לתט ׳ליעס אייט כגפש
שפגה טא נענית ״לאכה גמכוה וגמס י
יהשטע מפיגה הארה לאטל ועישה
לעיסת! ועיטל׳ כהחכא והעלה כט ש
שי.אכל נחיה לא גימתיהארמה לא תשש
וח ל א״ח ככי״ק יטשה י ח״ שה היי
ירעק -יגיש שלייעלה ומפטשנתגחו כלש
לין גהה ש״שין גטז! י שאיל כגיאח •
אגשליהגשעח אשאכיגלח גיקיהז
נעינה ו״שכש אלה׳ טא לפי שאלה
כלההח ״תנית אלהית לא חכה הארס
מלילה כהשת־ל״ד ר• אח כשנע ולק
ה״־גגאה נ״ה שאיני שלי ואלכעל״ לא
ולללל׳ יעל לשי הגריל לעזינ
•כיש ל
עמ יליל ״שפשישילץליייסי״״נ! ה
היכי לליא עג״י ט ״אחי שליא כטיי
נינל כ״ה שנית; ל׳ יטי שתילי ״״ט
ה״תנה ׳זאת תיטזתמ״ה ל״תגינן
לכלת׳ ייס כני יחל יגיש אל ״יאל! 1אל
נטלין״תז לסיללשניתליאלנגייה
ט ל מ תהתל אינ לא־ס כיאית׳ את
עט״ ט טאכק חכירה ככפיי כערי•
טין יתעה כעכס טז׳ ו״״ יסיר לכי כי
ה׳ייטז* יענה יטעשלליחילכ״י ש
שיי יע ל-ל י ת ל כל שתי שה ין• 1ה ״פרטי
•שיאל יפי״ת׳ שישיג אל לט ט לא
לקלילל״יקילה לנטייה תיל יכלה ״הס
נכשליכגטיתל נפלינ-חלשינ
״י שגכלגלייגהנגייכת• ייי• זימגינןעסזה
ל ה ק נטי ש־יכל לל״לש״ןלנ
תיהנ״ה ׳השכע-יס כגין ש־עף גחגן יגל' אי
תפיל לאכ; ״ן לגג על יא ש ט ישכע ככהי אי •חלה יי שאיהכגיגיה שאן הנגיינינל
״הה מהלא •נילט לשל השיל' ליזעל ״תן חל לנ׳ שיי של כגעיה י יייאה נ• אק
מחסד י״סתיי כ• אה שתי עלק יישפלחס עינה י )הסנה השליות היא
נשיאי ת.
1,
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קיז

כשדאה הארס שלוא ממשלחת יסישייעו ייע כין
נינדאות המ שפחח
•י כןמלטסכן״לטיץדסיתנשאלא״יאטא״ליך•
יפיאילטיק אל לכי שהמילה שכנרידל כט משכחת חלפיעס אגמת אכה ׳הסככי
אינסכח״ס׳ יששזכהכלכטד״לאי״ה ה״ת׳ ׳שכטייטא ועמןייס• ושאכיתמ
הראשעיסץנוכתר שהטוכ כ״עשיהס הטכיס יאההיאאימ הילך כדדטהס יהיא p
יומעליידהשמה הנהלה ה״טהלתהיאת אשי ״דשמהס טטאחתו מרש ככירסטי(
שאמי ע׳ שה כמעשיהס אמרי כמסכת ״נטתכלה״נטת כאת יינה א״ח ליה יכנן
לרטפרמ־ארכיעזיאכרכריהדרטאטוילסיטא עשמ-לרכ׳ אל־&יכן עזריה רהיא
עשיטלעזיאיןאיאככאאמילהי האיטליהאיא כי ט י ק טא יה• א• כי הכהן טא יכי
אייק יט ׳•א• ׳א־כי אכהן ילא כי אירק אשא תתל־ה רני כיה שאס טתה ט ת׳ יה
עמלת ה״ שכמה הנהייה עת ימה נעת אכל אס לא היה כי ט י ק כליי״־ נעל תייה
א1כ*טלכיאנקממשטזלמךדאיקראו ליוישעלמילץנלינכטי טאהשתמכלהי
אשלאטפחישיול אייר נ1מל המכירה אין!כיין ליאשטס לכי שהאדס ייכנ׳ מעליס
ושלימת׳ •טכדלאהכטהיאשניסשככיייתטאסהמשלייתיהימלא היה כן הנההס
•ט! לי ״יןעיניס ואסהמ חסייכ כי״ ל׳ גס הס יעי .ז עי שמיי״ ככ שטעת ל~טן
יש״תיאתכטכאישלטאיכמ שלמתי א ״ י יש חס ט א ירדו ״שכחתי ״ה מ  .מל ל• י• שמין
לך משכמה שיש לה י״כה שמי; כלה טכסי •ש כה לסע׳ שאץ כלס להעיס לכי שכלס ״מכיס
טכאשיייאל לא־ש
רוב ד ק ל ב י ס
עלמי ילסנלליטעתליא
שחיי־• יני! לא •שני
כשעת עילת ״תגאל ניעת!
יאס ישנל איס על פמ אפ• ט ט ל כטק ׳״שפנו •יךימ איש ״עגיז י־נע״ ט ׳׳סלל׳ יכי״
נרקיס יטאת׳ טיק חל לט שליך״טה ל ל מ ל •י־ייןט ״חלטה ליןייניל חלמ ואלה
וימן
יוכיטטלכמלסשנחמטיןשעזיתסעלכליכיכשג ולכןליית־סלמ לי
נה ק חל לכי שלח ע י ״ ל׳ כ  tגת יחין ט לס ידלג• המועלתילמ; שייךכ• לחג יתכהך
וכני למס לשנטס למ לי1כייא״ טינחידננ״ ט ״ ! נ ״ מ ״ י מיל׳ יךינייי״ייעישטדט
י מ י אמר גס ק טלנ• ירע• ״גג״ נטע• •ע״יח !יךת׳ ״רייה עיממ ואייי ימז י ל״ת׳
לאח׳!נכרילנטאידי !כאשר •מטגןלט־סכיליטכ״״חלת וייר יייזלמ ׳״לכה
!חנלנכטסיתליליללנלט-לוייחי״־יסחייס
Tjn>TI
המידשתטא
יגחנךמתמןוכסן-חלנייכללך !כתינת״ה
שנאמיטךך
»רסלככךישכמתיאיירשל״לקאשכעולחשת־1איירתייי ״

ילנכ־ח א״י ׳ללף

ט־כת׳ לך'ילכ עשו לכעל רםמת׳ *יק חל לכ׳ שליט  xכלתי י׳יזוךס
של״ללתעיךעיטךט׳אינמ ייושכ גלקכ״הגייתמ־ללגל׳תעלליעשירכללמס
ילxע
קולפחי־לכחזנמ״מטסחשיייילילל״״שא״ל^שייככלייימ ״טיטס
לעטי אתי מניח לי ל• שין יפלמ אימי של״ל כפי נפש חיש עשת ויש לח טיפ נעיל
 hט •יעיללי ״תנשל! על לעטי ללידת כד• *־ק כפי נכ* יאיינס ליש לח ׳תעי ללי
עלי ילא •*יענערה דמגינ; עלילטיל פע״־ה •שיט* ש״ ילכעלי ליעיל כייח-ר
שלימטשח כעישחטא •סליעל כל והיש רעה טלה אישא* מקלי לחלטס ששי
ל א  yו וגכטס
כ״ין״י כ״ממ־

 rhmאבות פרק רביעי
ונכטה וללויואיננו משי לנל* מלל אשי ׳ילאוהולא •שליטנו האלהיס לאלול יייזמ
כיידשנכי״אכלניוההללוחלייעהוא• הנהאסקאק לאו• לאוס שיתגאה גששי
המח״ה שהיאידהכ גלת׳ גאיק !ימי גלתייךס • ואמגס הסכההשדת היא
והנחלה כ׳ גיאות הארס עכיד שי!גחל והלילמ השיטס תתנו
הכמש לה
כאל! הה עליה ועשה למיג! יהנייל יאק מי •אמי לו תה תמשה י
והכל״חטכקאימןומטגקדט״ההימעשיהסעלטתפגז• הגהכליספק •יזשיגגלמ
שאיני ״מינס תלל שהיא מייק ייויולייאמי שלמה איי ניהס ולוכ שוקי[ ת!של ישע
ישאילו שאלול ענינו קולס
עלעס יל יל שהוא ככפיי ושאי כני איס לנא[ י
•ז״שלתז ייתן אל לגי שאי האנש־ ס גגיפה כיעתה יכייעל תיהס טיכיס ממג! ושההכנעה
״|ה היא א• נס׳הכית ויפתיהי כפיה ׳נלשע תזני לי ילנה לא נםן עמי ולא נאתני ננדי8
יxלסאו•נה ״ילאוישי״ת ויעל:ככה יתהלך כיטהסואס •והאתי יקימו עלה •היה כפשע
כיני יכין הי״ת יכוה •מיילכט הלא תיאה מה ש־גש׳ לייסף אחיהס כאואיס ה״לין
חרליןעליט אה ״של תמטל כנו !כיה כליליא קיויל כל שאני ״לכא נשיאה ונאלה יני
וכאשי ישיש זה גגי! אז תפקמנה עיני עיי־ס ׳טעיישטל נ׳ השייה ניה יכי הנה תה עינ
י״הנעיסשנתאחיסנאיח־ ׳ככיכתגכספיטהמ״השאיקשנ״אני נאאיקיסינש^ו
כלהשייהיהעסלה״ליטיל־גתכתרהקישחתעליאשיליןח היא הכתי כשת• ידי יכה
י ג י כת־כתיאליה־המדעלהלאיסהנ״תיהתיניתההיחתוהיעיתאשיתאמן
אעפ ש״ינ־יןכ ז ה ״י שלכתכק האגניה לא ״ןי אי תך!לא •ריימן מעל האק יאט לעגו
נ״כיתיליעסהיהלעניי״לחכתהלאלאייןילקיסי והכתדהוהאיגהאותמלכיתי
אסתכל•עוטיכיזל גטסהיכייסהייכא־ס״טהקיסיילאטהככלקיסיייומינא״*
נ״עלה של״יתיק ימייך •״•ס ינל ״״לכת'׳תי ״כל קיסי י ׳הסכה ה  X״  ^ Aהא
כ• ׳שיהאכש־ס שיייטהחחייהלתגליתהייאה ויקגי כה היללת
ד״במה
וסכלית ועל•! תמי שלמה לא שפ•  fכה־ל כתגיגה כ׳ אס נהתנלית
לכי יפיאת שייאהששנייכי-סאיה־כשיש-ע״חכטשאאתי כוי[ אתי• והטו
האה-ה היא הפך הילליתהגייה וידן ׳מחליי שתיהה •חי נ׳ הנה החכמה האמתיתיעזיו
א  xהייעש י תין [ ה״יית שיא זתה י י ן עניה'יאיל ״ י ואמ שלייה החכמה תעי ו להמ
מעשיה שלישיה יכני פייט טעשיה שלישיה א ס שת• העיניסישת־ או כיה והאף ירכה
•שתי יייס שתי ינל׳ כ׳ גה״תלג האיש ניהגכחכ״ה אונה תקשכי-התיכאיתועיניו לנמ
תיש׳ •אין חפי יכי ייני תהלית״וייא תגשנה הטי־יתיינלה תטננה איייויתישהת׳
מהית׳ איאז גסכל תהגאיהיהיההיניכהפךכ״י שא״ שלייה״יכיכשה הייכי״ז ואה
עמי; ייין י ע יפי תהפזטתשנאתי יניחה שטעשיה שלישיה הס •ג*ת החישה
י1יש־ידניג״הית״^£נימ״ש יאתהקאיהטנה שמעה זאת אלה הס שכפה המי
היפי־י תלייל• הנא ה ישי •ייה על פי החניה ח  xחנכה ׳עייייה  X׳  Mהייאאתיכי
י ט תה כלט אט תחיי !ני״יתגיט ישתיש ״״ט כגרכ״ גפש! ויילן עוו ל״לט י ונא*
•סתכל ינגי יילי •ככ׳ ש את •נרי כ• היא הנני יה האיתות כ״י שנוכר • ואס חייליה תגי
יטה על יכי כניד שי״ וכמי שאמר תוק ׳גתווק כעי עמינו מער ערי אלהימ י ואש
6ניעת

קי ח
גח^ת א מ ת פרק דביןף
#לייל׳ז ואנשי משטומי נגהה מעלמס ימית! י6מדל היא להדמימ אל־הס ׳לאמיז ייעשה
אטמהטדהנמאיייהנטאהטעיאלטייזיננמסואל ח ק נ מ ט י עז ואס יני איהנה
וקתלה יעשה אימז לשס יזמה ״שיש יאהגמליעך כי״ ן ־!יהיה ״יללידדה של הדק ט?כ
שליסיחיף שליה איהלאמהכרה 1יזיךכ(למ!יה• אס •יאה ט י נ ששי״ יכי כליי ״גאה
יוו<ירי:לחלימשהעו*והלטריולפגה• 'עטקאמהעג״סילימז־המיהי־איז כיני•
7יי היזלך עה שאיזי ייייך הכל ״דיך גמג! לך י אס יאה עט״ עילה לג־ילה •חשל כ•
הואטלהינהידטלמעלהלללמיחסלללילגלמיטר יק ה״טה למין; כל עטט נגייו
ועט!להיי״לס למעגלי נדק-חשמ טהה״שלה כל עיי baix״  vסננמה המי נטלה
•כמאהיהנכ־אכ׳הסל״ עלכלגאהויסיעלbאידהלנניןהייז•הוינשה־סעי יעל כל
ההדסועלכל״ג״לגטהשיזאכל משלל״משלימגטאדש ונטלתס ילק •ילחנן לי׳לטו
*־רלטמהפגע־סוייויד־לך״הנדולהוהנגודהזהמפאימיהגט1הטד וחסחכס לכ<
עלהעייקמאימסמרמאימןאללכיט״ייגןמכ״הייכהיעמימגיגה !שהיא ״״מנית
ולכן •*ס מכלימ
הששוממסיי׳וכמהמהפעידסהשממכידסאהיייייעמסיסכל
חכידל כתליין־ הידיד יייכ• הענייה ימיןש ״מני ״ג שהיה׳ ט־יך ילך כה כ״א״ נעיס
וידיימטיני ״'דרכך אהלך כאממך •מי לככ׳ ל־יאה אמ ש״ך לזה הידק ימי שישמ״ש
לאדס מיזעליעה יכוה מסיי ירול״ס! Xויכהלז •
ד.רננם

•!דע יק הכמיכ • uxxש
«יזוז
ל׳ משא ׳״פג׳ יה גייך כפיה
טדלןיהשש־מאיז טיגשלחל׳ ״ה1.-את»
מלל ידנו
harxti

שי לייסס רינה לדוטר
מני
על שפל״ג הייה ז ט ה
האיסמאי מאי שכל ייז יככי גמנאז
כזה מתרזטל׳מ ה
המזי״ט שמדיי עגיזם רבידחנן בןבריקאאיכר כ״ז״ימלילה ל xrי
שטליהחמיליךגס י כל הכחלל עע • • • ״  a -ךטהשהימגיך ל
להשימה״זיד  1ה ז ע
.
•טי׳י אילש לרייו לט
אדהיןהלטליננ שוה בסי״רנט־דנעגונגאי
J # s n r : , r v ,
יכהו אהל־  T O T > J :JJPwטנמוהנה שהלילהשש
יויזליל השש
אס יטה נמדד והשגג
~, g.™, I f a l
שאמיי שהמג׳ ו ש אז
נפרע• יי״ניננגייאס
המשקי א! ייאגה אמ
טה ״דד עינש יחיד
מיי היא ידזלל אמ ה
ואסטהשעגשנששעגאגלשניהעיגשי
כששיקהני+סשכליסמלכסהסנ+ס
כגלוי:
ועליהסאמיהנכיאטמסל־ נגאימעל
bגאהייסיעל  bנשא ישכל יל שיטאי
עוגשיהשסוהסגיךמאסעלהנא־סה״סירסי״סוטאאיימהעל^אי ויסיגה ק על
הכוהטס הטיניס שהה מנהגיה נעלי נטה ו״שסה ולמין מדאיסשפלימ הלטן .טזג״ין
יאש ו שק ואפי ירע• ילק אהי זה השלה שמי *הייה! טא מחלל חמ השה לסמי׳ ללי
8שסנא׳מ״מימהנגיאדסנ»ל<מ!ולקנפיעימעטננל1י• ק א ד י ! שהמחלל שש
 ! j oשטס
1
ל כ

נו^ת אבית פרק רביעי
*ץ׳סכסתרייזקיגלישטנהואמנסמהעטן אומח אמד שיגג»אחד מזט יאין השה
ה ז ע ליחטכהאמשהזגגישל! חשא׳טא כיין לכפיה וקינן ונאמי על•! ונסלח 4
ידזשאמ׳!אין כן המו חי!גמה אס ק •שמ״ הזגג והחוח• נס הה ענין אימי! שטמ על
הליל הסס!ץ! ח מחמי ימהר׳ י כ• טסה ה״אמר כ׳ המחלל סס סמי וכוה היה יחס מאיויו
גיס י_נינ! כיון הימבסופ' ה!א שכלה״חלל שש שמיס אפיל! שיהיהכסעי וכל שנן אס
טאגגלייהיןגהנט־עמ״ג!כנלויכו״לפיסמ! כש״ניךש שמי כרטס כ׳ מינ ך העונש
יעלה רעמי טךל ממה ז ז 1ח לכי שקכל! שכ״ קיס שישחלילהשסאין כתגמשיגה למלית
»לח ט׳ה הכפיייס לכפי!לא כ״סייין למיק הכל כלש מיל•;!מימה מכפייכ שנא-ו!ננלה
•כני וכי! ינייס יניס שיפיל
נאיני״גגחימאהיטפיהעיןטהלכסע־מיאמ׳;•
על • ל ס חל ל ה זס כני; מח שי-׳ של נ שי מהשגח! לא ׳פיעמה־ ש השלוה! האנ ז שכוח שזי
נ ט ש־יןל כשייטמא! שילך ימיה מכלא טטע א! הה אינו מדיךק כמטמכהתד י!נהיית
הנטי כמעטמיככיה טא יי כל! זמה לאיי• א־ייס!כי! ״ה לזה אש לא •נטע נפש! ולא
•סנן גיפיכגיימהגטי ולזןהנמינ ״׳יה עליו שא״ר ויקרא ״ נכטמ לככי ול״סכי
וליךאהילאגיי ש־ןוהנהשזךשייחהיינהלי״יהסהסאי״ייש ששין ׳שי׳חה הייננקי
ושח ש נאןאכילכזיישמימיקאהילישמהטייחיט״מיכלזהא״ ונגלה כאזנ״יננאי
אה •טפי הע ן היה לכס ע־ מי״מ ; ׳ככלל כל מל״יי אנה שאיני יימנהנכזיה עי
שהכי״מ״נ״גי״ז עלי ״״־.ש י ״מ״מ! היי היא כילל ״חל• חמהשה גהמי ונכיפק
»ז״ג כנלי׳ ׳א-נסחיייי! אח־ זג.יחחי ״ י  -פיהי״נה ז י ז י לנפיעין יייינ! גולו׳ ט
כ  ,זה •ה ה שה נימיי א• גשנגמ-יי־נה־ע-ן״״ניגגל״אסהיהמזט שנש מזיו וייס
טה שנג ענש זגגאכל שניטשנשקכגליייקפיהי״ממיה וימשכשה שההמריהנל•
 tהכחל ל השה נ;ה:נגה יהי־׳; זיסט ׳•הייאככ״שנמנ׳ שמי מיי! האתמגלהיחל!
ש־ ש••• גשמי נכי ע ״״נ! כגלי׳ שלקח יעני; הסמיוייכש הגל״!הגזיי השגימהיחאו״ח
אח־ ש גג י אאי״! י ־ כחל להשכיל שחי; ה •ג״( כחליל השסכשח העכיר׳ שאס •שכחהאי
עייךהא ס״א-ואטאכ־לל זגגייכיאיךק חי;כ; עני; חל ל ה שה שלח •יכל החי ל״! שלא
ה־ה •״־.ח ש שנח זדה א ט חיל ל ה שה חי שסני שהיא ״ימו־ כנה שגגמיגל״ואשינואמ
נ .נ•; חל ל ה שה עילה ו״; יטי׳ שה חל הימ •י שהיה הנפש ח שי מעשה כיי ייוה אמה שש
טא ״גץ• הא״נה שכני המגחי ש ש שני ״יני שגטמהא ששכח או סכל עיקל האיסי
כמל מאיי שיא היה גייע שחס ילעימ״לאכהכשכמאי ו ג ד •הייין השג׳ שנהיןאז
מ ד ע ע  -ך הא ט שהא יי טלה־ ני הפי1.יי״יואליו כני; שה״לאכ הזחמהימה ״חייגז
ל י ד י ת כשכמ !נעני;אל להשסי״טי שניהלהגהקחה שיא״יחיסלאהיימיאדנ
שאס• י נ ח ל ל חמה שש יה״׳; הזה אי; יה״ לקכל' כ• כל תיס ח״נ לכמיכ יעל ל!ח לנ׳ להכנע
לפני טייייל-למ חלל אמ שיא !ג!הה״י;״;השגגיגייג״!אג; כאי״ח חח• זוג
•ייא־יאירגאניל השה א״נהכ״• השניאקסכק שישיגי• טש גהה גי מל ל ה שה ׳נעלה
•רטט העדה!אכל החיה לחשי א כשגגה להיימס כלמ׳ טךזיה כהה ילכ; תל׳ תלמי ענינש
נתל״־יחכס •לח־כיה״שנמיגיכזהה״־ן״הזגגיליהממיהפישוהה״איי נישי
עש מה שלמולה שהזטי על הגטל כאיתח מאד ייאד ט• Jesתה לעי שה מתגאה מתגיו
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 rbniאמת פרק רביעי
גלסש השש הנאימלו שנאמי ״ימלך נאימלכש • ולק הארס הממגאה ייזלכש לשלייע
י מ י לידיה ל־לרה מכלימההיהרל על חל ל הששלימ שממי ולא
ומחלל *מלשס •
מחלליאמשסיךשייניךשמיכמיךכנ• ישראל• 01
ד\םכ0
אשי הסכיימ׳ שלא אדני
*וזי׳
הייעילך מ י נ מ הפיי שהיה
»י
נ׳אמ הניאה יפני שהיא
דייש המכירס החלה כ! הל
מלוארמ זלדעמ׳  caק י מ י י נה לא
המלמויעקר א! המעשה עקר !נ; ז!מא
•אייל לרינ מכמ• ה
עשה עקר מהתלימר
רב• ישמעאל בנו אומר ה־לרה הנייליס ו
מן שא• מהמעשה י
זאפשר לטל; חזייל
וניישכ! חחי כן שאי ר'
לוישש ויכ• מחנן ק היימד עיי מנדת ללמד ייההלמיד וחילר נה
גי״ןא שכלש היהיר! על מסג־יקין בידו ליימיד ו ייכלמ׳ שאשנייז ל
למפמ לרעמה שהיה וליימד והיימדעלמנת לין־״יסאו לניינא־ה
י ע שוה שאייר שלא
היי-שהעקי• איינש
יני ישמעאל נ־ ל־עמ לעשירת כספיקין בית מעשה המ רה יךריי
אכח שהיה הייעש עקי ללמת• וללמד לשמיר ל־וליר כי כלי״ר לא
ופ־־ש עי־כיייש הזה ולעשות רבי צמק אימר  >?xrpכל לח־ימס
למימיו שה מליח ילרל
וכחי־ ומייר כי כל מי
להילה הכיה מייסמ !:תדנעעטיה להתגדל ש־הנה כעילה היה
למייה לחל־ן לעקר• בהסויאקידוסלחתיך כככיי המירה נישל
נללחסנמללימי »
ולק לאיש הלמי מ׳ יה בהם יקזדההיילאיכד
העילה הכח ולמעמ(
והימלעקי־ כ!נ־ל נ ודיש־משבת^ייכהייף נכ• ח־ה כיה הלשין
נמלזיריללרכימילדה ה:י< הא־כי 1הנאירת העלה והשל־כייז חחי•
נישיתל י זללע-יי ב־ברי תי־ה ניטל י־מ נ־יהוגמל• כפשש׳ ה
•לח-ריש לרכל לחשכ•
היכר־ה שלח מיניה
שה־זל־״ייעיקןי• לנה מןהעילכרב׳ דסיא־מר ומני אפישהויןכעו ל
להה חי־ןס על י ד ־ ן
שכח חמי ששלק לכה כל המכבד את הת׳
נ־ר! )לירי 1לליי -לי
יעל יךלימ ׳הכיה כנ•
ש של־ש נפש וישלש ל גמג׳ ככובד על הברות יד־ס לחש כ כככל׳מ
לאחייס ירינה האיש וכל המחלל את התורה נימיה שיה יימ!״כ ו
ללי־ על מנמלעשינ גיפימחולל על הברות•• ׳יאי׳ שיעויי המכי״ס
ולשששככינמי מללימ
יהמליייריס ולחכשיס
לל־יד למעשה כח שני שהיא ע׳יך הכה
ליימכטךן נילי ויל ימן א״ינייק ויה
שכיוויזכהללמיי ולעשימ•
6
לכל ששמ׳לא נ״נא נמייה 1לח כיני־
מ נ י שש;׳ מהמפרש־ :ש״ שני אלה
לקטי י נ י יז*ןמחיי 9ולח יגל• ששען
לשל״ן׳מ
עליהס

נחלת אבות פרק רבי ?ן
התליקי אאי חהה לשמה ואזי שלא לשמה
דר[ ״ללייה שאיג! לו ל׳ הלמי על מגמ
לל ״ר יהל •ה• על ״נמ ל עשי מ שניה לשמה
לילק שימזג שהתלימד עיקר א! ש
א״,סכק שללמ׳י
שה-י.שהעי־ך
ידי־גילש״ה !א״נהגייהכמ פהחיש
איייו רלח -איד ל-ליל י• לימל ער ש־ייש
תה-ןילמתטנרילי_ל שייחה־ןכאן
ל ע שק ל שיי כחן שלח ל שיה ופיר •טרה
א־י מ ל.ולה •עט ק חיה ג ל ר ׳ג״גימ
א• שלא לש״ה ש—לין• שלא לש ה לא
ל ש״ה ׳למג הי ן דיה למ־יש׳ *  :ק
ל ש״ה א-י גי׳ל״על ש״־ה כלי״ שהקנה
יישנה ״ iv:r״,יטמהש״יש עשכילי
<ג״ה שלח ל שיה ח״י ל׳ נ־׳ל עד שי״ה
להט -ש.נ נ• העילה •*ה ג שטל׳ הגל
לח ליל שהיי כל כן לכשל —.ממ השמי
ט לט שה •מ תל ימח ״טיןאה להמעדגו
ן_ק יאה ללתבי־ ט ש־ה כלה מ י ה
עיל י ״ טה ר ״ כעילההשפל הוי אשי
שהכיי•*־! ח״נה״לשלייי המיה
לשייה ש-ל! עתי! ל״ייה לחהנמלשה ימ
ילעבייתהנהלה״ממיל-ת גכיי ייעל
נטל ״טל שני״ ״על שיש לנל חה לן
ת י י ש-יעאל ג״ שנתני לח ילי ג שמי ה
לחל קתאש־עשה ט "ה כלי ״ילידיה
לשיה כי; ז ע שה המל— ע-יך אי ה
ו י ש ״ י ן ש־.׳ ״תלי״ד
v־־_y . n
יליהמשי וכי׳ שהכיטת פשטה ו
•היה שמנה לשיה ט מל למכלימ העיע
׳יללי יילה יש יין שליט
ילהליד
ייללייי מייל כיי לקטר״ ׳ללמגיי
שחינללשיליטנל שלילשייל חלל ל יא
ייטינ ל מ י ׳גגייל יק כמג לין כיטא
דכשמלול ׳״אידא״י מ נפיל כפרין
ה״ז יןיח מ ל השסק לתן יה שיא ל שתה
גית
1

תעם
עליהיכלל שאנחנו כשנע״ן גילי׳ י(ל fj
טמא אכלש שהא הכקשיה תמ!ן מני
אדש׳לאלמ מקכנ• מירן לישיכ׳ הנננדי'
יהקי׳מ ולא לראש• נלי׳ינ ולא לד״ניהש
ילא לממימ היערה ולא לאחר מהנרוליש
ילאלשאר נניאיס מן העיר אנל ני!)א
ככל ייי ידיר נבל קהל׳ מיהם שהיה כק
ענ• כמכלימ״עשיר ני׳ נמבל־ינ העושר
וחל-לה ל• שא׳ייי החיממ ההם שהס לא
הח נייליחשריגימגיגדקטאמ; העגי
ההיא אלי השש  ITלקח הוי מילא׳ טיס
יהניפטג׳ אלא שלא היה חנהאגלטה
ייטלפק כמלאכת! שהיה הילפמ נה אם
נרמח זהכחח יהיה ני לתה שטח אדם
ט המירה יינעתז ״יה •כנר מעת שהלל
הקן היה חיי^כ עגיס והיה לומר לגט
ש-יעיה ו א ל ש ל ׳ ׳ ן והיה עני למגלי העג•
ו״עליט הימה לאשר ט ע מ ממליוייא
אשינישל׳ לי־שה •אהק ׳•הישע ׳הקישן
שלמלכה רנן מחנןל( ילא' ואקסכק
ל״שטל שאילי היה יירה לאנשי ט ח
ל״הנימ ״הה לח ימ מניח׳[ אימן למשיג
עטה י !אטגא ק חהא יגאה נמ קול
ואי יה כל השלה גלו איני נ׳ין י1א ג ^ ל
חטגאנניוחנינא לטייל! לקלאיוגין
ייעמ שטג לעמ שגע ולאריה מגקש
מלי׳ חדה ׳קינא היה ר״ין גאק ישי יטי
היה דלי חלאה ׳בשהח לאק לעלי הטן
לפט! היה ט ״ י מג! לי מ• ש-ילה נמק״י
אי מני ל• לי״ גשליג• ואח ן לנה ולא הא
•*אל ^יייסלאיילוי•!לא גלילי מייל•
ייט״ס י לא ״לאט חלה ק התלמים שטה
ייגנהאגש• דוח על שלא המ העשיטם
אימה חלילה לשש אלל הה נעגיה היי
ייטייה תא״ג׳ הא״מ ליעימה והת P
תא״יניש גהשש חגין וכי8ית משי!
1

אשי

דמכם
*שר מ אכה הארס 4וי השלש הכא!לא
ט ׳ הילחיס לענהס לכקש היא[ הנט
ארסזהיזרזאיהשלקיח־לטה יזל׳להשס
נעמי ההט; הפני שיזשכ׳ שטל ־ה יי
הלאיה מההלאכימ אשי •ידה כה ה ארס
ומאגיה כעמיהס יידה ט שששה יה
מ י השש כיה ואימי המש  rtההמגנp
לחליקעלהאהמיעל הפטק• הכזעיס
ולעליה כליךיזמ ידי[ כט איסכמזנ'
א! על כיחס ההיעזס אז• •הלחי כ
כמלטיהאנזכעלייייק כגיטמסאי
וקניש כאי כיה• עי שאי אכש להס ל ע*
יולאכה שאין מאכילה להש אלא ליןימ
»זהק האחייסואסלאהה יעז ט ט מ ׳
והלא נ׳מהטדמיאמהמילאה-רגשה
6שי מ•* יטה ההמ ה״נה כאניימ
וזחי ההיאק מטא לאיזה מעל ייס
שאינו •טל לעז הלחכה אכל עה טכילמ
לאההטאה אליי טליה י י ן ׳ מ •!שן!
ט ל הילין עטס ההק׳ס לייןס יהיה
אוהי יפה הלאכה שיחיהמ נעליי רל
עה  rueאלרח ט כטליכ׳ העל מ נ ד

ליה המאיס ספי ללח שפק  1ט ה ישכח
וה ושהה ט יהיה נהנה כהה שחלק לי
לשש ימג הה שאגל׳ כיעלהההסמביןמ
ושהעמ• לישיגעק הנמליס ניא״ס
שהכ-טנאהרה היינה ל־הנימ •הנה כ
כאלישע יטזנה שלא להנימ אל •הנה
כשייחלהיימייזהאימ טההלזהאשר
ייניאיס כלל אגלזה אגלי למעה נדילס
יזהטא יא־ה ההגי הפט שטא חכיאי
ואט יקי ס שיטעה האישט שאלישע לא
טהיקכל ידיי[ מנ• א־ס כל של שלא
טה מקש יהסיקיכעלהסת׳יךס חלילה
לשפ אינה היה יקנל מ ט לני כשטה
"ימק איה! איס נעגט פלח לטמנ
מי׳/

קכ
 nVuאמת פרק ז  1ז ך
!יולי שלאנכיא המס יי״י' שעיסק I
לקנטר ולטלרד שדיה ידביק למר עניי'
זאיפשי -לנ׳ ל ימי שהיה יעיל יג׳ ישייע1
שהמלטדעיקר י ראינה יאה נתלהיי
שלשההריזטמ הא ללהיר• ימללהד־
ילהמיןילמנמ־ם יה  jלעז ספרים
שטייס יפייש־ס שהיא היה־ימה היי מר
עלי׳נה מהמלטי י מ י זכי שליה עה
שלשמש נטף יןהלמ ט כא׳הרז וחמי
שטה •ןהלמחכש רייי ליאזן • ילאיייא
עזדלהירעמאמהעשוחו; ׳תקר מק{
יזשליס המה יימ לנ לליייד חחייה אס
כיין ט׳; ׳הקייה טכ׳ יי ייי הילייה י
ייה למליידיס היגטס יאה ללייי
נישליש לנל־ל• מיניה לסכל ה מ י כט
ע׳ יקי יעל היריגה הגחי׳י נקש ץהלמ
ליסא מ י י  pr׳כילל אירי •וז־ חיי•
אייל יכ־א שטה יה כחטי םבייי לאיי!
מיייזטיסט־יכיס יכיס-י<־׳ נע׳עיס
ט יה מרק נמייה הנכמג׳ כסכר ימיי
שעס ט ׳ מ ש—זכי• הסבייס כעייס
ל׳יןז •ס אלי יי{׳ שיי[ ט ה ננה׳'לא כינויל
ט המחלמ הכל טא השיל יהא כעלי
אהטמ כלס נמג׳ יייעה ייי־ <ט היי
 heאחי ההחכייס •עשה כ; ט י אלטו
כעולי חט שאיו וחמי יהיה כני הוהי
ע ז מ שבייש המה אי[ יןן יל ה!הי
שמעששככליכלמן העפ• שחרנא כיה
להנ המה מ־עמ כשי י •אל יה עני*
כי[ מ ׳ •שיעחל לא׳ הי׳ הליד על י נ מ
ללחי הספייןס כהי ללמיי יללי־ שהש
<ז־ל• היייינימהיאשיגימ י והליי על
ייכמ לעש׳ כל׳יי לעשימ נפר• ׳ליליס
כלייי טליה גיכיח •ילחכי׳ כי של שמ
להיינזמ שהה ללייי ילליי ׳לעזמ
ספומטלס  f a r mמטדיימ » אסל

נ ^ ת אמת ערק רביע!
יכני הנא יכי ישמעאל
 nנהכיא י
«רש ליניה נמויה שנאהי ול״יינה
א!מש ואיה• יאה להימיאמגסחויןס
!״שכשיש כאשי ניני״ אלט ל־עטמ כן
*•
נקיכהארזיש״י־מסועשימש
רחלירס יחלה •ראה ממטנס שהמ מ
יישכי״־ס •עש יעיל רכי •שילעחל כעטן
המלי״ר ידיה שיי יה לשיה אס לליייי
<ללמי יחהללימיילעש׳מ יל :ן ראו
לה/היי על ל ״ י הדיה שלחלש״ה
ואי י רוק שיח יעשה הא־ס •כיי ידיה
כליליןימיהסהכ ־ ט ״ ה נשיה ש
שימנ־ל כהה״לכ׳ ילה יעשה נהק חמ
היד י כל להיייחע״הכינהמיכקיי׳ס
שייחהכל שחימ־ינ הערס כ הנה
יהיכיה ש*.יהי.יי״נה״ייייש tt,
׳ח־מילמ
יטיימהנכ׳י׳הה׳יחה
העי שי קנ״מה״י׳; י ־כיח יחיה ״יני*
הלל שח״ ׳**שמי ש נמנממל;׳ י׳ני ל• ייי
ר״שכ״שנהמי הדיה כ׳ מנח היה שס
הדמ־ יד כלשי,עיכקזיקלנמ־מי.
׳־.־־ •׳מימי יה כמי סמה לט שהיא
לי_לה ״יל הכי־ ה היי שימיחי
'״ל־.חל; ׳ש״כ־שיה שמלןיהטגה
ש—׳.״ה היי טעיך יה׳ח יעש זה מהל
לישמ״ש יינה כיני חחי !ייכשר
לכיש יל  , 1כיימה כיי ינק !חל;׳ יינה
לי״יש-ל־ ׳׳כימיהכיח״היעטיוה
»כ 1׳ י י שיי; יי״ שיעשה היכי הנככי
כל לי״מכיימ׳ר ייחכמיעלקיחין
•שמיש״ינילין״,הכיייהייימנ• ט
הייי;החייייהמיל יכלמי ק״־ש גה ט
•ישי יזה כ׳ ליה שה־ יה נמנה שכיה
כיה ז ז ״ י ר י ד י מ י י מייךיייך הכה
הייכל הנחימי יימי״דיה כעילה י״זש
טשל שכיי שטה שירי  6לעילה הכה ט
יי!

ומכס
מיינ אנלי!היה *כל לחה׳ כלילה הטא
א׳ כי׳ס הטאוטה שנ לעטןמ ישטאל
לא היה נכנס ננימ ארס לא היה איכל
ה ז ה איה וכיינא כזה אהי׳ אכהיסול
שהתלהט ״כה כשייגה להייזימנזה ער
שלא יכנה לטמ איס הרשימ כחח ואס
יינה להמאכסן אנל אלס כעכח עלה
לסין היכאיכ היין הר*מ כיח ״כני
שככי הזהיי׳ ״להכיל אכלכל איה שלא
לטיךוא״ח מלה׳ חכה ה״יכה סע ייס
ככל יקי ט ואייח כל ששי *זינה של
״כיהחהיי לתלמט מכה ליהנימ מהנה
יל״ה אחיין כזה העני[ יא״גס אוטו
הייעשה א שי המגאי כמלהיי יטא שאי
אח־ שהיה לי כיה יהי׳ ככיסיה ט מנכי
זכל העש אשי היה ר ו ח ה הימי ככל •יש
י״כא כיייממ ״מ״עשי[ יהילטה ׳לא
היהסכקט שאח־ יין הטניס נמן עיני
כ׳ יהיה יינ1עי ״זה כיי ׳״׳ הכניי ער
שכני ״״׳ <.״ה שכני יניקה עי שיט«
•מהףהכיי׳יןס '־ין כט איה כ ש חסש
הני״ייןיש ש״כיייהההניניייי״ןהחאל
ו ״ ; ה -נטה י י" מר למכלן״הנישהס ה
הכיך יככי הטחיס כעל הס להעושה
ל״יכאיהה יכה יכי נוישן כיקיה מס
אח־לכיההה׳ ׳*שכ וליןש״ן הכי״ייןיס
שככל׳ יהיה חיי.ל חייכה יכא נעל הטס
וחשכ שוההיההננכ שני כ היי נ׳ כל ה שנה
!לח היה ״כיי חימז אכל ש״עעליו ליףי
י י י ׳המחזק יעלמ ישה אי״ '.כשק איד
ישהאימ״עלנכי להשליכו יגהיוישיחה
יכי שיכין כך כמק !אהי יזיילי לשישן
ש!ה היינו !כששי־עז כעל הכיה הנ״*
וכיח ל־עיד שחשא יזשאמ״ל!היה יני
סיסי; ״כשער ״ן המס ההיח וילחהכל
ימח !״מתכלעל הה שאייעל׳ שהכיל אמ
מגיא
,

גי^ת אבית  pisרביעי
אק איש » » לשמי שוליזסת׳ והיא
אוהיו האוכל הנאיממיכי• ת!יה ניטל
ידה הן העילה רל נישל הא״סההמעטס
לממל׳ כשכי המייה ׳ניטל אימ כעילש
כוהולאיההלולעילשהכא זקנרסק
כפרק קונה לאהכה אמ״ שלא •אהי איש
אקיא כד• שמןיאוט חכה אשנה שיקיאיט
וכי <לא שאהיה זקן יאשכ כישנה י אלא
לירי האהכה יטף הכטי לנא שנ קשים
על אגגעומיך כמגש על ליה לכך • מ•
אלעויטהי עשה הרנ״ס לשש סעלם
ויגינההלשמיס׳ וכבך נהנאו
סכי!
נעטןטהמליף
נק אהימנ׳ הגהתו *ל׳הייתה למג כפ•'
ואתההשנה על זה שאק יא״ להכידס
שיהכלי ה ה י ן הכט איה על תל״יי יליה
וטיאיתש יכל שכן שאק יאי׳ לנקז ־ ט
הנה הלט שכרוייתהיאשטס שגהגאת
טליה ׳טזכהה על שלי״׳מה הה שש
יזהאכהישעג״סכת^תהעינ׳ ׳הה נ
כאימסהריי׳תעשיייס ג׳מליס כ ת ^ ת
ייזלילהלנישנאהישלאטו
העי שי״
ל״ליתסיוניתנינריןהוטךאש ק היה
הלל הזקן ה״שפהמטתזמי •רטג נעניש
ול1הי לפני שהעת יאגשליין גהיו־ל כ
גמגלימהעגיות ו מ י גילה ייעל-ל
שיה המלהתה שנהשל! כ״שה ו״דשע
והקטן ההה מ ן מאנן כן זכאי ואןיאה
שיט פץ לשש איש שאש טה הלל ששש
•יו לקהתיליהנית ״עשה״ ימה שלה הא
וממיס אית! למט׳ג עטש וימ ה״לטם
כמי זמיריכ ככתיס אלא שלא היה יינה
ליהטתכמי• תירה ׳להשת״ש ככתיה
וטה טמי להסתפק כמלאכת ׳להמפינש
כה אהגיזמ ואש כמשק יטה כ! להה
שניט איש לפי שטליה מנעמה! הזה י
ומי

יעבס

קכא

נ מ י י המייה יטא » עשיי נטל ״דיו
•כיל לימי הנמזג׳)אני א־ק לך כך יכן
וטטס יהיה למגש לי ילא היה נ ד ן
לטטש שהיא יני הרכין יהיה מטל אמ
עגייי נההינ׳ ילא כתי״ יא^י׳ כל •הה
שלאייל גריין היה יתשעיעל יכי יה
יא״ איי ל׳ שהשמ״שמ׳ ככמיה של ־סיה
שכל ההשמ״ש גלמי של מ׳ יה ט ל׳ מלק
לעילההכאינעקי יק העילה׳אימה כזה
השיסימיטיטן ע שיי גימל היה יהיה
ליהלפמטיכייד יקפ־גמיכיניהיךמש
עה א׳כי׳כשנתיעט יאיי כל י״ שיינה
לנא לין׳תפינטל •גא ׳•תכינה ׳כלכי
י ט ה תמ יגא יג׳ ינ־ק ג; עייי־ל יעמד
לפנמ והיא לא היה ״כ״־ אית! אייי לי י'
פינסנ• אייי לי יך״גלא שנייג לא אלא
כ״ה אפינהך אייי ל׳ כינסנ• ככלכ ז
וכטמילאן-עלכישאיןכימכ״ה כיזי
שיפינה ה *מניך היהשייאה יעין• ט״א
שמק עה ט י ת ״הה ינמן לי ׳המי כך
ני/היש כאשי פ־גה כמימ וא״י < •fל!
שנהנה עש האק ״נהה• ואי״״ לי ה
ה ש •־־,יה יה שמיי• ,לי איל׳ מנינן כן
ע״יסתלי״יךטא שאיני ימנה להנ׳ת
כככיד ה ת י כשמכל להש״י ייזה יאפי
נתמכילהימהיי״נההענק כ; ׳שניה'
ייעשש האלה •• b yrtילה כזה העגין
יה-נה ה־גייה השי ירגייה אי הה היגיי
ל־ג—ז־הכ—ההיה שתג׳ יי״ כה להרס
לעטמ ט שהייה ככירימ! יטה השמי
גילי להה אש ייגה והנגישה זה יש ל׳ שכר
נטלעלמ יזה׳ ייש־ל״לא• לטס ש! יכ
תל״א־ הטיה!שממי טיימש לפג•
 bשהייה ו*קנ׳ לה כתהלת ה ט י אלו
השמ״ךהשהכעלההה •מג כטשקכע
הימגימ לכהן יהייעשי׳מ ללוי לפי יזה
לא א  9ו שנא
1
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רבכם

ויטאנמאכןייסאיצאהכמיןיליאתיה
גולאליונלהט שמיהבעלימ האלה •עשי
נלהעולס גלו איני נתין׳1אלשכילתטנא
* •errחייסינמה עסקכמס על לדך
גני וימינה נטל• לו כקכקחנין מעון
לכידיהיעלבישאיןשהחכ״היכייטא
שכמלעמ שנינ׳ ולא היה מכיןש הנני
תל-יד ה־ל לה ״ל געה האק נגלי 1לן
איש וקינח היה י״ן נארץ ישראל יטא
הי־ילה למייל י״ללי-ד• חכ״־ס שיך
ל״זדליחלא וכשיהיו לאיש נעל• הדן
ה-ילרמהי־נינהוהכהנהמ השיל יחין
לבניו היה איה מגי ל' ט שטלה נמיןייז•
ה״הח־ק ככל היש יא ש יהס הנקיטה
אי מט ל׳ כד• כשלמי ואט ן לכש• ולא
כה -נלגלמיכיעו נ ״ נ י ה ל ק י ל י ק
לה ׳שריזלשליורםלאאכודס ולא כליל
ננקלהייייט 1:נ ק אטטהימלה•
ולא ימאנו תכה הן
גיייל׳ תסדיסי
חנה ל  .ל ״י״! לה •מתימ יכייהל וה
החכירה שיהיה הגנה אנשי ח ח על שלא
ו מ י ה י יכ ״ ד י • •ו לתיש ט״ךש
הה ״עשידאימה חלילה לשה אל 5הש
טז - -ה ל! ננ!ה• .כייטה שטה יזמ
נעגייס הה חסידיה יוחייני האהמ והה
ל -כ יס חלה ה !טטס יחיה• שיבשר
ידזי׳ינינהשנמהיכמיימיאשיגההלה
יילמ לעג יה מ י יכל ״ה טכינו
לאים לח" העילה הכת ולאלהיזמיק
יעני שטהמל•—-יי-הייד.עלל שהיו
עגיזס ללקשיוהק הכני איה כ׳ ההרואי
נייק כ״סיהוהיב^׳ עני  xשיחליזהז
שלקיחיל היה חליל השה כעיט ההיית
יק ז י  -כי׳ שבש י י הה .יה יחנימ
הכני שיי שט שטליה יילאכה י״ז״לאנ
השיל יק יכהנ־ה כיי שיחיני ל״יך״ז
א*״יהכהההאים והייעשהשוניו
מיי טליהטא
ויה ש— ליה
נמלי״י ״הימה להיהמסיתי ייייייזין
ג־־חמ ט י י י מ גע דמה ׳•כני ה
כלי ט י ט אימי נגעל
מגיחלחייה
י  -׳  .׳ • ה ה•-׳—.יי; •*מילסבייה•׳ שי
י״ה שיזינ׳ •טל לעשימילאכה אללעש
חני׳ כה יק מל ל המיההבןהשיזה׳
ה״כילמלא המייה המייה אייל לוה י
ו מ ״ה־ היה •״ליו עניה ״יק• ס לייךה י יהיה אי״י יכה ״לחכה ש״ח״״מ אמ כעליה
ר ל .ה.־ יה ׳׳•יי״ כ׳ כהיליט ט .ניה הבכייה היה יילה״ה כהכייז י והיה ״xח M
•אינה יה שיזייי׳ הולהיינה ליהנימיהנהכהלישעוהייכה שלאליהנימאל
יש י ט
יזכ־ נש-יי״לייימיא נ׳ הימי ליה שהל׳ שעלה היה יקלל ״י״ ן ״יני איה־ אגל היא
״ייי'־כ •לניכשייייייקהימיחיהכעיייהעלי׳לה״מגכימאגל׳ אכלהנגיאטה
יז״נה שי״חל לא היה נכנה כטמ איה
יי־ל •יחי״ כ־ מ• יה הי ל לה ׳ליל של ליעסיך
שככל ״יזה שטל הילך טהי״ליי טיל עיי ט טה שה כימי יכל  jxשלאהיהאיכל״שס
מיס ייי• יל שליהכשיינהלהייימטהלשיי״זליגר שלא ׳לנה לטמאים הי זמטיו•
ויזה יילד לימאכהן יכל היהדיעיליועלהיליךטנחמ הריך הישימ כמת התני VX
הזה־י! ״לאלול ח ל ל חיה שלהלייך׳ !א״יייההיייכלסעוימו ככליקיהולו •וא״ח
כלהעייה שאינה של״כיהא-יילמליירחכהליהטמ״״כה׳ יככי כידע עיין רמייןן
שכ־יןיקיהההמחיעייעלכיסמיםחח־י״נא שה תאנים גייקיס הלגיבל• היעייין
שיי מי לח כלס מבט שלס לבקי׳•* לליףיש ׳לחטל ״לס!נא כעל הכיס'•! Xשוה טי1
הגגנ
1

0
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לנמ xנל ממנו  r»?bילא טהיוטיאימי 1ליןד ילילזיק עליי ישס *מי לשין יקחהו
עלנגולהשל־כיכנהי־ ילשייזהילישרכיןלןמיןייזיזיאיילילשיסן שזה טיט •
*כששמש לעל• לליס שהיה ידה ילי טיפין ששמעו הולך ללל המק הניייט יהיה י טיפין
יינשיעי ק להם ההיא!^ b:ימה לפ• שנהנה להנלמי ללליי המיה ואימי איי ל׳
ש;שממשמיככמיהשליליהוזכי1מכידסזה״שים xטיפין עשיי ניהל היה יהיה לז
לש״ ש׳ נדידס • יק מיו שילינו הקדיש גשנמיעט; פמה איניומה ומיי  bיד שיינה
ונהיכיהנמן נ[ עיים
לגאליןזמפיגס־סמאוימפיגסיכלכישיטהמל״ייחכה
אע״ילפנהיטאייאהיהמטיאויל^ייליהיכינםג• אלנמהאפינסך הנפמהנ״
לכלנילעייכילאעפשאקכ״מכמהלהיטלינסהקגהמהט״אהיעיףט״א שא*; עה
להק פהיממהס • ינק לי ומהי לך נמהיש למה שפמיד ליליה והייי יד• ל׳ שנהנה פה
לאין יינלס• ואמי! ל! מלמה״! אילי שייכיקכ; ע״יס מליי״־ך הזיז שלה ינה ל־הנ׳ נ־ליי
יליהלשהלללהש״יימיה• יאכילוכמחנילה 1חקי1ינאהעני;ק <כלטשכ־׳מט1ה
יזלמדיסאימנ! שאקיאיילחכידסשישמיז ללמיה של מייללהלככייהילח לכינהמה י
יאיינה הדליים השי המיילטמ המי יה להה הה שימני ״יינה יה־ ה לעזמ ל' הטיה
ככטיילייטללשכי^ללסאכ •יגלילששלוהישל״ שכינדולעלייושמ״כיטי־׳מש
כשק לכנ^ שהייה ״קני להה נ זחלמהשיק שאלי הס יייןה שקלע הקנה למי שקכע
»ימנומלכלן1למעש1המלל<ילעי״ל שנא נןכלל נ׳ שמ הפעיל מ לחיה "עשי יימז
לטאייסקנמסלקנמסעיכליראעכשלאיטלכמילםמיכליכ־א טח מח ללימטעס
לאין נכנד י יק לקלה למייי ממה טין ל״לטמיק לגינימיאדסנהמלחיל ימיךס
יכנקהח״׳מילהנאנקאן עלפי
למהחייסלכלאישיאישהנקי-איםכס^גלגלמא
שיטה המה געלי־״; יטה גימ; היש הטח חפי* עני שגיש־אל ינמה המייה שיכיש
המייןסטזלהלקללכעילמלידיחכס׳•פנדה ח מהילה ליד שפטיי• ליעיל ״חנימ
לשקל ק לנלנ• זטדעמליכיל ׳טזוקל׳ ליכילייעחכל שאיטזהיי״ל־יזינים
למי" כזה ההזעה ״פני סיך לזיק <נמגי פל ו ה שלש כ  -נ מ לחהמ שה״מנה למל ״יד
סכשכשכדנשל־זזטאיממומלהטהדפ x׳—נ•;׳׳־ ־ ז י  .־  <xהניטל  x׳ ליין
לנל קינא  r xדק כחיץ •ש־חל כי״ שניכי טל שקל כיי כ 1למז
דנה כטליס י
יזהכמימכשיה׳ ייההח־כלכדכענקל-נסילכ־דנללכה-הדמ-ייידיחנ״־ל •יכלו
לקחמיייקללייייויייייו; על השמ־לימה כפגימה הנטנימינענמיהס ההי״נ״ס ק
יילכללק״לכיש ״ליזידיחי )כחלימלמ־יחכללייןזעלזלשכישכיי ילכ־ז־נל לל
יזפכילרןלשעלוהשיסעמלעשימל״ י טקהסלמחלטלכספיטישנהכט לינ״מ
אף על ט שטה אט י שלדכי־ל שטגפאיאמל ישה• לדמיה ככמג יפשט יפני IJX
לס־ימינמ״עסי ללככימ־ ק הענקכמל־״י ה־ליל עיי חית ככיק טנה ?״(,_,.
שיי ליל לסיכא מילק לידייי כייכא ייכנן אכא שזה ל' מניח׳ כיישח שנחיי יכני דיל
להניס׳ <ט כלליה טי אנה יל כק נד׳ל נישל לייב י־ מלי־דחכה ניג ־ כיי • t
זכקמנאלן־לממיק-שמיכסה־שנמןחיהל׳שטל׳היי',־ ים־א כמ־כ  -כל כלניא
ולהיאומייאמרעמזגיניגיאוסלטנימאללהלגסימדשיגז יאי־ז כפטי־כה על זל
לא
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א י י מ א שיי ללמא ממנן לילייי לא •היננא טמא ואמי ת יה׳יה מגלגלי מלן לא
שלי־וליייאעל־הין •ינ־אווהנמההלך כלו וינקינילנלמא י )ללןוואינמא•
הנה כ •איי שה-ללמ•י תכה ׳שמיש נכטי טליה לכמה לנטל ניאש מהטס וכל שק
שהן לילממיייהשאיטאימלממייניללהננלההנינכטי מיימו׳ והמסמגי ל' טה
שי-ייי׳מהיאשיטסה־ו הדה• המי יה טישיסעגהס הסנאי מ העילסהוה והה אנסי הווי
עייל־״ ״ מ י ם אימה על והטט׳ה והלהשהיקהכי״ש׳מיטך׳שה• אמנס אמי'שנאו
וניל־לההאי״החשזתכהיסשאס ׳ממינסו מאיהנימפ
נו.לימיאכסעסיועו נ
נההמההישכ״עטהיזאני״יהממטההתייהנעמיהחאיסי וממהעש נישיטמילא
ומטה המייה נזויה וימךיוין
•יניני .איה יינה יל״־ כ; ״ט׳ לנין וייהת״נעי׳
המלי-ד־ה״ •נה יהי; יעה טילה יהי ימיהזהיחתולשהמלמיי מנס •היה מטלשל
וא״י! שלה ינא נ״נינליש
!•י-־ךיןלענ־נ-׳כ-שילאאטלינח״יכטטהכייומ
•הילה־ש לה יינה מי .על כניי י ש היה ני ט נין יככמ 1טח <כניי! טךש ושלא •עטו
י העש  1x1איש
נ
י
ע
ל
1
י ש  1י שמדל לי ״״ אמנני מ י י לה ש טמה ׳הטיה יהין •היה וה כההמהמלממ״אכמ•
א '• jהה —והי־ה ילעש־ן כ״לאלה נ״טהינ־יה איןהכקx!1״ש יניא ניטל א1יל
נ• •י-ה הנה לעטי והלו״; הנל מיני מי׳ הטנ״ו' החנ״־ס שהלל האלה להשתמש
נימיה זי מייהכ־יייהההכיא לי י ל־.׳ יה יא״ שייק העני( הוה למנה• שהאיש העזו
*•ןיא שידנל ינ״ה ~:יה היה לה •נעימהמייה ניאו יעשה אימה יןיייה לחמין נד
ולה; ה ה ״־•-ועי מי נויט; לה• שנהנהיהניל •עני״ נהטי מיייט נהיימ לאל •ח עישו
והי! -״ז ני •יכל.ל; האמכעלההיהכ־ייה ועלהעזריםנא״ייטנלהנאימהיניז
מ י ה נ !.למהקהעלהכ להה ל-׳״יהלהסאייט״נני״שהואהל״דמיאמגהאייןש
יישטו־ש נחשי ש ט ״ ״ה אט לאנס אן• אמס נאנס לה׳ שהיא היה יעזו ליוו שייחיויאל׳
מיליאני־ה שה־• ,יהא על יה שיה••• ט ׳ננ״לחחיןלחהיאין ש״לה י״שנ שקכל' ״ן
ה ט י י־יחשייה י״ה ש נוי •עניה ילה מיימהלעינ• הייטשלמלחכימטיילמ ננמן
•שיי •הנה וה דעני; הכינו• היה כעי-ין הנילל כאיש השלה שהיייל ניסה יעיל וז״גו
הח״נההיניההליחי להע״ימ
לילק ה״ ״ נ מ״יכה ש ה״ימיימייה לחליל השש
ה־!־ משייןוייטןשיימ׳ חןכ׳הע׳;אשיח־1א ואס •תשלול כסחימימהמעזה לקטמו
הי• וה ננננ ט ילי •• ליה הלח יאימ שכוי; הנליאיה ה זחל ״אתה מ י ״ י היה הנא
•היי שה •י ש״יל לנ.יי והנה כלן!הה נטה להיש האלטס כ׳ הלחם הול
ליייי׳ן
עלשהזטהנער• הנהנ״נא
יכל נ ׳מזיהא-ןלהטחלאישהחלהיסייממי••
נ—יי . .ש ל נ ה; .ונמ־דלאישהאלהיסיהניילניאילייטנו• יכן כייטנס כששלח
יילאשט י שמל ״•ידה השל ט על מ י כנו שחלה י אמייליןהמכטן עשיהלתהינין״ס
•כיןטןמשיכאמאלייטהיטילןמה־טהלנעי -עגיש״הטולח״ייכטף כמיטמ
ל״ליא יי״; למה כייץ־מ נטייה הנה אהכן ״מיכ׳ המי יה היליש מחי שי• ״יון אינו
ייהננימש ־!אי יוכליז-ימגח־ס האשיןזההכיטילאעוימ״ש־טהאליהסלחס
לתטל יעי ללט ש ילה מטה תכתמהמסכן טייה ימיתתמס נשתעיס ־ כיאייי•ננויךן
גההיא
1

,

 ifruאמת pnfl

יבין•

pב1

יאמימטזייןטשטימגדטטכ•
כהלואאפשיילאילנשיהלסימגכס״תזיי•
דלמימןיזליל• )המגאיהשטוטאהכיידהאיליעתישלא-קללהשיסאל־ס לדלי כ•
אס ק לנטילט שכההתמקכל מתיש ל ח ו • •peaלהתטכ! ואף טיאה ל! עי׳תיכי לא
•ורימו כיאיי יהיה כסיל חלחל^ליללה הנגיא־ס להייקלליסהתניתהידטס לט
שלאטהלהסלט;כקט;ליקינקעעלעע־ טאסלהגטאיגיני "אשייאה להש־כ
שולט ילי הה סי!  fלן ״ילק הילי ט טא ההלהיטא הייורל הייניס ידה להיטי( ולק
ייעכ ש־קכל הכלליתלנגיי)•ליל שיה מעיה לכל ה־היייס ולזה •היה יתלי את הילי־ה
נאחשכ אני שיעני)ל נסיתל י ה ת מ י ייס• הגל־ל׳ כאן כל ליתכי את
ולה הזללנה ־
לתייהלכאיזלהענקעגטטכעטישאהיי כי״ן שלאיעשליךיוללהתיוגלה הסת
רגיהסיטלכעייסיאייללשתישככתיטדיללכישטטתלממ ייזילל כיזיכ לעייס
כעגי או תהיי טשא  • ixהגה הוא ההלל את טליל יכאל׳ אהי  bלהככי לת לתיי־ה
כיין שייטה לס הטגיעילגיהתמםוא־ווטייוגה״ס כיי שתתייך לתייל הי׳גהת
ילה•!׳ יכלה״תללאתהתיהיעשהגיםיייללעלהכיהת׳ וככלל זה היאיי שילי־י
לתלייה־ לל; !לא •למי ילייל לאיה ישעיתלייי שאת! הגי; ט־איתא להדק הוייע • 1
להלתד תיל לתלידי שאיני לגין כאלי היין אכ; לייקיליס שנא־י כגיזי אכן כיייתייה
לןטת^לכסילכטיייאקכטיאלאתיילשטדי־לטימכה־סיגמל׳ יככי! י־תיגגהת
•לום הע־ניתךטגהלתל־די הגן!א־ןלזייס אתן לשאירי לנין • ל ת ל הייגלשנטל
הטיה  iteלשלשל דלי• כזייזיתעשייתה ילייישאייתייללשהייולעשית יללטד
לתכידסההעידטשאיימ־ ללטש)•אתי׳ יג; ככת כהל סכשא• לגי לליא׳ דק־״• יקי•
»זכי ילדה ילא יךיד מקמי יגגן יל ג לככיד הסכייס א*ידליו כה וכי׳ שאיי שלא ' X
כסכסל שש שה סכר כיאילז ככיקואלי יעלהק )שינת כל אלי כייןיד ליא״ ת יל על
גגיגג׳איס נגיאיסעלגגיכת׳טכילאישנליזל יאק סכק שטת׳ י המטיס כשידיה
ללסטגייכסתתככיהתילזתיןכללמייליתתיכל לק אגזה׳לק איי נ׳ט י ט כ י
»ל הטיית עד ט הככט אכלי יתלזל טליה טא גל3ס זעל־לס אתי ינת״קלו י
•שהעאלאדכישכתגזזאתטדהכטשלילי מסי לן תלהתא להגיד שיאה
יל׳
שילמד מרה תייתילשמה לא ללת־לי הייגה כטיידת ילתת ימיה טשימל
כ• לס• שי מהי אייי אל תעשס עטיה לה־עדל נהס ולא יךי׳ס למ ת ן כהס יי •!ס־ הגל יל•
ה־״שנם
*ייההככדאתטלד
גס לכי
גיטהטכי עלהכייית -31׳ י  2ע א ל כי־ב׳  '7Dביזייאז
ללתגגי
* י י י •שישאל מסרס א״בי הדזהגד לעכו כז
י לטטהכל״יאל׳טזד
יי־
צילעגהי שלתישן־ גג
ענה! מטי ריק ו ז מ  ~ s r 1• 1כ«״ 1א * " • טליה התיל לתיש יו
- rpXTt־יא  D T Pייזייזלליכ־ליין־תת׳
•טיק—כ׳ הכה יי מ ז ל
יזהכעלייתקט תידל לייייך^,״.-^,....,,״ —,כהי שליד־ט כשגהדית
סכלזטיכיתיי?
" ""י׳־
הטיית-ס מתיעת־ס
והזהיר
CJCW
N
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רמבם

י ז מ מ ז ו כניס וגס רוח הוא היה אומר מוהיימה ממני ק«
לכעליימש וטיקנש ^ ( ך ^ ן ך ך , .ךךךז ן״^י• עלגדהמ׳סילאעלט
׳' האיטי •אומכשיאליקז
£
 pיייכ! גיל שיא ישעה י
 ^,+-,,^,,.,11דן יחידי אלא אחד ואל עליןחנייוגיעמיזן
כיל את אזיל׳ יכל תאמר ק נ ל ו דעתי שהם היעימלא תגיייזה ל
f''E!!lJ
רשאים ולא אתה י
*;אשה-לכ-׳• J
מכיייןאשישנהם ו
נכשיגלכןט^ייייני
לקכלה יא־גי ניטמן
שי- .משאאשנמן ל
להכדיזסלקגל אמיעוגן:
להל־ י נ .ל• הימ שייעל א׳ לשייכה
 ; 6־  - .ל *-ז -יהשנשלעלזה אי מליל
שג עמשא שכיעמהנהשהטיזהליגהא״מימשי״ני חנם י»:pr5^fc:׳fcr:׳i״ju
יי מ ט ה ט ; שניהל יל-י• שהי; שטנה הלל ייכל ל״יי לעינש אלא על שניהס׳ ילוש
כ ש י ש ג י ע ; הה יי״ייש  n Tנא ייעל אנל׳ לאנשיש הי ש נ ש כדאימא נפיק היימין
יאןלטנלשלייינהלההמייקיכיאילא •שכישכיממישלכיהילימהי״טה• אכל
ע י  .׳.׳כי״ ש־ייש יש• ש־שמ־לעלללשילכאיפןשלאינשיןלפשיקהדק עלפיהתויה
ווהשא״ייההיזןעג״ו יזןיזיין
ומהיהייהמישהל־ג־עינהלן־שעלגטיא־ל
ש ״של ל ;•-השיל ״יה •כשין לין י ליי; אמללי כיאימא נפק יסגהייק יכי ׳הושג
נ •ך־ז—-י״כהליכיעשנא״יאימיישפששליהשפשינשעדיכס איוט״שכש
ש ש ל ׳ ל ו י ט  .י• י י ל י י יזיל ו ל ן ; ה • ליא אייי ויל׳ ח י עז של י׳ שיש וכיין(
ל ל .״ 1ה וייישכש שישטנ־יךהייט״יוהכיטע• יכי ׳ליילכן ליןישאייזי
ש  . ! :י ן ל ־ י  .יל-ןיזה־ין״זה־יןשלעישלאמשיעיכיילשאויוישמשיועיכייהש
״ נ י •׳־עלטה; ליין י.ישל טל־ ישא• ליהי ללה איני ג!קק לכה שיא •מל״ל יןש;
י׳-ל״שמשייעיכיילש !א־לההייגהיכןהייןטשהעלזהנאמי
י; ״.ה יייכ•:
ל >-י _ י! ״ י י • היש ה״י׳ שהה״ירטש״יאלגיגה״נ׳ איייכ״וני^כלי״ן שנישל
י • ; ־ י י ־ נ מ ; ל י ה שלזכ;-להי.לגיכלייי.ינכשימשנא״יאלמגזלילכייל היא׳
כ״• ׳ י מ י ל ה לכ -המיןיעילנ נכש ׳אהמהיי שלהמגישיךלפשיהטאהטקינהדין
הנהה־נךה־מגהיי־ להייימלייהמהמייהאמה ששלישע ׳גסיהא׳ שישה
.;.־״ י י -י .י י ש ״ ל ל כ ניני׳ מייל להזיל י״נ׳ ט הלי ל״מ י״י שה כיעמן לא ליה
גש י י ־ י י יהה־ה״ממששלה ימהכעליייטהיטק שהין לך איה שאין ל׳ שעל ןא״ימן
נ נ־ ־ ־  .־ ד י  .לכל .־שנ כ־יק יי״ני כייןי״ניטלע ישע שאינו נזהי הלעומ
ידה כי כ׳ והינ׳  rשש הה י שט ע לשיא !נגוייה ש״מיאה לי״י שלא ישעה ־ !ההעיינ
יידייהייכיישנה מהכטןלהיעמ !היהל׳ להשיכ שטנ1לס כשכנה מפני ט״ן
ל י שא-י! הה י ש יי; מין  pאשא•; יק י  p tי יל אה •ש יק לישה לא ׳״מח יי־ילהדן
׳.'-כני איל הכל הה ה ן יק ל״של מגא " י מ היי; עליהה י הנה אס כןת׳ זייני
לש־ עני״ י; ליק פה• י .כל ־להטה יעי שה אמ המ!יה עעיה להמג־ל כה יטא ייזלל
 aמ למיהעיט יידלל על הכימיה • ןאתייסכיישי הה״ שן עג« על הנעל יין טאשן
עטנו
1
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קכ ד

עצמי מלכא לדק עסחטיי ־ דתלשי עיי׳ ׳•©מק מ מ אתת נעל דגי ימל אס •יןי
יזשלי שלא גינינ״שטעתשיאאס י מ י ן לע&יתה כהיתהכיין׳ ׳אס גס ללי כטיאה
שנתןליתכס עכינדו *•:ההדק עמי הגה היאגאטלגזה ־.יטהישע׳גסר׳ת לעי
שנדיקהיאזן לדלי יכא דעהו זיזיךז• זהט היאשין היא היתר נטן • ׳כ״אמיהשט
אייי אל תה• ק •ידי* ילה א״י זה להיט אטי יין התייל ט גייג• ייי• גית לגי התת־ל
ידלייללטס ייייייזה ׳ירתזק ליכיס לתליית ליין •יוד ל ״ שכא כ ט ט י ק אכל טה זה
י י סי ייתקנל סאה לת ת׳ גל לת  tן עג״ן יק היק לל תליי ין •תיד אעט שתייכ׳ לן ט
*ל׳ תתעלה מיין ההללה י״יעג טגתתגי׳ tלtת:לג pלתת׳ל ייג׳ ׳יינן תסת״ס
*•עתה י זק כתת לי׳לככיילימי׳נתןטעהכזלשאיןק־מ־דאלא את •-יצשכל
ממנאיס תסייס ״לני ליאטן יתעלל ט מ• כזיזק יעיין לי• אך .שיכנ• הסלמה ילגלגיל
יינ״ללס׳ ׳לקאקיאייש־ס״יןאיסעלעגיד לליתק״זמ״ יכלשי ילזליז לד{
נהכיעהטטיו שיזליטןאת תנייזלי״יקנלייעת׳ זאלקנשיעליהס עליה ט
*ליהיהכידסקכלליטאאזיייזשלסישאיסילא אמי• ילל אדסתכשינסניתי ייעמז
לאאגיסייייל״ת זללי טטיהתייל נלעלזלליזי״ד ט י ״ יטה ללנית׳ ׳כליי[
ליהג טסי ענק יל• תליש י ייני ״הישע יט׳י לתלייה גתגיי״ סל עטגא׳ י כ סמני סיד
ליתשת ״למייל יאימ לייסיטמליטמיייישעיאשי יללי ליל ין ל יתידל ייי
לכסתנליל• תליעוי שלללהטית ככל ״יןס יטתה ה׳יסיןנא זיק ״ ש ק ללת יןל
לכי שכלי נתגלטליל נטנ• אתי׳ יטס ללנרת י זלזל איי למכה יהל תהיי קכלי
לעתישהסישאיהילאאתד׳ טט־כימלייכמל שייכשכל• לאנשיה ל״ע״ניסלתלמי
יימכיס ט לא כדין ננזתיתאיל ״ן התא״ת לנה זל כלי לא כללל לליי ת י ל ׳לכלל
אלתעשסעשיהלה־עדלכס• ׳לא קי׳־יכליילןכלס• יהכלל זלמלייי נטיתלידדו
לשמה ילת כא׳ק ט י יל תכלית ק לתגלית ליד״דה ע י ך :
יזייבכש
ט לעי כץ כטיל יטא עני
אשר
לתכטס המלל לזטיי על
©ני
ייל יעס כל זה תעי נכשי
תליתי טליה לכי שטה א
לעסיק נל לטף •עסק לל ״עי יייאשל
*נלה התלייי עיקי יהנה י יינתן יאה
לא התלי ״ה ש
ללשתליאייינדיח
אל תעשס עשיה ל רבי יונתן אומר כל ה ש-ש^יט״ןלקייאל
*־•ע^גל ־ ׳** המלךאתהת־דה כע~• יייישלאיעטקנתי
״ •יכטתנהיייי; ל
ו
_.
יךייסלתטןכלס־
t

0

! ! י א א י ז  , ^ -ה3ו רכךמד־ז בעיש־ד

,Cr.j^czrd

ללטיככ־אתלת־ל וכל המבטל את דתייה ינ״שת ־כיני״ לטף
גיטמטכיעלהניא' מלי״״ד ־ י « ',״,״ייי— -לי׳שש ׳תילילזימ
י עיש־טהלכתלנולי
"
׳־
ילקאייbהטךס
\j
.,^.אתטליהיישטס כעיני רבי באדי איכר  , ,ך ^ ״ 3
לתסכלז
טסי
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היל׳ יה י יהי׳ שעליית

נפכ• כל אדם אס נ ט ל ת נפט כל איש יל to

שלשיני מידמ 1יעשה  pהתורה יש לך בטלים מפא שפל חח נכנ׳
PJ
הרבה כנגדך ואם  rfr%הכחל־ס לכי אי׳גש
ך ״ יי־׳יי ׳
נפט כל איס ש• »
«  ,י,
לאיחשיכשכהחמזעג•
'
"
התרה מחיללת ט ח י  3A1״ה יש שכרUTfשכשתשנעהאחהאי«"
שיהיה יהא ששיך w
לית| לך I
ט הגה כי־טנ ״ היא
כאלי ט א נייל כמעלה
תעשיר ׳טיךאיעה
ממר ממך יו ה כלי לכחח מן הגאיה כה)
יעו נ׳ הנה שכח אמי שמא ל-ךמה מ
שכאינ׳ וענק כשליס הרכה כעיך היא
יזעישיש״דעשי ט ט ת המירה• וככר
שיש מריס המה ה״כשליס וינשיטליי
תיייכפייןיייוגה שהלל היה משמגי
שימעסק כהן ׳נשלה מתעסק נמרה
נכלי׳הכשיפיץעדל כיתר ימנה היה
יסיט ן הו מ( כאתר מן הרכייהההס:
ניתילש״יכימה״-רשו״ונח כפמסמ
טמ׳ ׳כעהחחמלחי־נחלהשמגיילח
הניי ז״יכימה״יישל-נגהייגלהינמלהעלנגיאייכהכיילשי״ע מ י י אלהיהח״ס
יפי שיעיה ׳אכשליין • •רד עלז שלג יק השידה יטעלהעמיר השחי אמר ליה טיט(
לי;1ש״ין חכשלייןא״רככלמש מאייוטושאילשייאמס משנן טאהגיג׳ ווידדטמ
א־הי־־גידייהשלגאיימיט ו1ה י״יה על הפלגמעטימ הגל גיחייתו י ואתי ק
עלה לנחלה יהיה גשיח ג׳ שיחל ׳גמק״ה כ׳ ט ט לקיימה ״עי שי י ׳נהפך כל ה״כשל את
המי יה ״עי שי שינ״זתל־ייתייה להמעסק כיחתת מיחג׳ ׳עישח יהיה שנשי שיכהי
ע׳ שיי ׳•תכי כגנק שתה לנשלה״תך עיני י א״י' כפיקא ק״א מ י ט ת אמו יני
החנן כל י״ שחיפשי לי לעטק נמייה ׳איני עיסקהקכה ״גיא עלח ״טיק מיהימעגח
אימי שנחיי נחל״תיחי״ההחשתייהויניכאכ׳ נעגי י לכי שטעישי היא שיי האת!
יתעלה לעזטךס כמיית • מ י ל״יג! וה כתיה ככיכמ ״שה איינני לשכש לי• שאיי
היי״זפ!.יןל־עקנ׳תימןל שחליני״י גיך״ חיל׳ וט־על ירח מינה׳ ועס היית
שדנכ״; פעייה מ י ת ״יה כחליןוה כ״ש״יןי״יהתייה ״עוני ויכל׳ יירכש כרלימ
ייהלנ לח ״כני זה נכחיש ״חיי התנח כ׳ טח הח״ת׳ ו״ה שיהיה כחלין׳ וה היא ״פעל
טזשחי״סייקייייךן יעלייאיי שליה יעה ככיא־ג״ ״טנךוי״לט אשי״ןיגותי׳
יהייךליהייהי״ כניחלת״חש וחל תקין כתיכחתן חנה לי״יאה טעזימך העינ
וטשילחנתמתה יילחתך אלתהיהיטטאי״שי״ נגיעלחשטיוזהיה״ללשינלך
כחחי־מן יטחיייי• כיאתחשייחהכ״ ייכיח׳ וחינה יני ״איי ט ט ן של יני
*מ־ק ט י י ״ ט י י י ע ש געסקיעטינתייהיל שלא משל את המיה מעי שי י לח יניא
ע ט ך לג-י• מגל יעשה תיימו עקייעטן ידרג׳ שכל!לפי שיונ עסקי החיה יעגינא
העילת״ס
,

קכת
נח6ת אבות *•ק רביעי ־
השלמ״סהלא הה להמתימכנוח היזח יזה י ולק •גטין לאטף ולכטסכי -שיוטאוימן
מ ג ו י שלא •חימכטח לק אמד יטי שפל כפני כלהא־סכ׳ כאשי מליל ש־ל rn
מסמיק כלכיחיזלממטןשהמ׳תחמ׳מנשהמל־יי מ!דל ע ק י ׳ ללאמראל שלמה
על שאמר שמיש שמלמ׳ ייאמן• אל מינע מיני כעדה א־ימ שית ייכרטכ לרמיןמיט•
יישיעישיתלמיקליהסריפגילתשטין׳ כאלו היה שאלימריטעש נטיממ לערילט
ז׳ל• לשש שליל ליה מיז־ שלטש לור סלמ
לאשמין״ ולגל כספי ילטש כממ•
זששיש סר יןתת יעשיל כיך ט״איל ועשויה כ קי יעז י !מא? נק לכי ייא ל ינט וייזי״י
זכיטייסאטסיש יאש יה טל לאש מ״ך איך •אמי חש יעי שי אלממןל' לילזלטס
גז״ןמכלימ לעושי ־ אכללעטןטאשטהשיאלמלאלליסשלאי/ל׳ עשי זלג!כסף
טאשלכ• מל שיספק ללשייסי למאכל ככ• מין אשי יןנכל' כילטמ! כ  -שלא •יי
יזכטח• ומאית! יק אשי ככישסננייס יטאי שאש •משיל! מזל מל מל;גכ יכחש
זלי#כ!ש שש אלולמ י <יחה •ראה שייטלכטי אשי •שיה אדה על עגת׳ ליל מיאןלז
נעשיךס יגיש כ״ להממתת • ולק אמד השלש ימי יאיר הי מייעש כעסי ,רינה ל! י י
נענינ׳ לעילה ועש ק כיסיה לרכה ואה מינה ליעטמ יה טי שיל כפג• לל לחיה
וככר דיש אכמיש וטינה לנינ ל  fכשייס טח ילא מעט ליש טח לח כשי-ש היא כגט
קחחילאמעגיליסטאכלילכ״ס שעכץסמימל י ׳נטקכיטיכיכק חיי רכה
גר ני חנה אמי יני יחנן משיש יני •הייה ני אלעא׳ נא וראה כייי כין ייחמ
קרחשניל לחחמ אתחניס י חיימ היאשיטס עשי מ מ ה קכע ׳ילאכמס עראי
מ מ ה ניעךמל כטס ח ח מ אחייניה שעש! מלאכתל ץכע ׳מרמשעיא• ו ה 1זל לא
ולפי שי מניק י נ י כשכי המייל נ ט י ח שהייךכ אימה יע1גי
נמיךייה ט־ש י
*טליךיהמעושריההעוכהפן לקאיירכייא־רייכחיחיןיטה זה כלוייימ אס
כישלמקהמויהישלןטוליס-לרכה לעדן תנל לויר שחס ׳מגעל ק המירה נינכו
זיפני מרט עטך על הכמו׳ל ההיא על ליין לעונש •ינאיט ינשמ ינומיניימיטעיליש
רנ־ס י ט טיןיסלא יקפי וכמ׳ שאמר׳ נמנ־למ לחסמיה יס ימשכני •ייס אעונן ־
אכלאסיעשלעקרזמטנלימדמי׳מזיששכרליכל למ^ליטלשס •מעללמיא ע י מ
ייחזיקלממלידםיכו׳ למ׳שאמומכטקלפי־על-סטייילטלטטאחנשיד׳ד׳ שלא
טוחניסלעטיןנמזיה׳ יהסי״י משנקל׳שט׳נייטן לטןשפרנסת; ׳שלימה ללש
גענמהמןשכאמיהיייאתסיא ינרי נזל׳ידרטכלאמהיזמרה־יללישיאל כלומד
שאעטשטו טלטס כמלכי הדקללס ייזינימילס נהי׳ייה נ י י ן נ ס ט כ י ל כתריס
למיןש• ינהזהכמזיהמנא! יטייאיי שנאיי ניןללימ שנישנה מ י ה ירומ א ט לא
עגימאמייאלטןכשמתהוכנוזכלככייככלילמסגמחגהככטס• יעג״מאע
*מיןאשיישלתמ״ נןנרעגינגתאונעיחש׳כחיסיכל:
י

לנ

א *  I jאמית

נלז^ת אבות 3רק רביעי ־
 rtsfפטההשלההוהמשליך מ־!ת יכית כיליתיתעשיתיטאאחיםהשנת wVS
?ן יעקכ קכ ינקי • ׳לחנה ט ה יאה להיטי על מעשה ה״נית לט שהיה לעין
*והמעשה ע• קי ׳טנא הנה תאמרו איוי• דגר׳ דל• הנת; ׳ י ט מאיי להטי ט נא׳ שי,ש
די־שנם
.
לנדילו מעלת מלטי
רבי אליעזר בן יעקב א  ovaטאה״ליז
מ י ה מישעיה•
״ינ^•
מ ל י ^ י ק מ ק נ אוכר העוטד־ז מעוד־! .
האיש להלן יןשיווי
ו
!
ראז כענק היעשי!ת
שהכישה ייניה אה•; א ח ת ק נ ד ה לו פרקליט ה׳ ההן זה וט הי לדן
א טלי ש!א •עשה ע י א ח ד והעובר עביר!־־! האיש למל]• ״ישתול
^ ^ ״ ך  ^ -״ ״ ן ף ל ה ^ • יא•״
י " ״ ל׳
שהתזנאהיהייעשי
י
י
יזה־ שטי ש! ״לין ש!כ
טלק כעדי לעני ה אחד תשובה וניעשיס היעיה אי ה״ינ&יש
היקי ׳נהק־העיני ו ד ר יו— 1ד ה ריח לביני ה השיני נתחלתלכנק
נלאאי ״שטהכגינ•
ענ—ד אחת יך.ה ל׳
האלה ״ינעיס י נא
ע ר ^ י ת ׳
, ^ ,
התטיוהחלא׳ נאיש1
היליןרעיויכי ה
חיכיתי״ יכי• שתגק
נ׳ נ ל ה״ שנה היחת יק •יי .ן שי״הכת טשה הרק נישל א״יי אתו׳ ייש י •יהי ני ״«b
טנ־״יהיתידה א יעלה הטנינה״נה כנר מל נר אינה מאירה אלא לכי שי-ג
ייט ה ה י נ ה מנינה הלח ל ט ש״ל ! י י ר נ ה ש ף מנינה ״ ״ ט ר י ! " י כ ל ה מ ה ר ה י י ע ג י ח
לייךויני־נח־עשיקיהאנלכעי־נאילאיעסיקכה״ננאילהיונלח •מוילטד מהי>ו
ייא-יל.יש ח התי־ה״ותהלעלהניןניג־ינא רעטקנהנק נע־דנ ללא עסקטו
ייגנהי״כלה יקה ייי שה ילי אחי יכגייה ״כלה ״סהיתק עכירה ״ללה יטיהשנאמי
אילי
יי־ש יכיל לז הכלי לככ תא־נ לאלכי ויט׳ שניע הש» nנמא״ייה ההלל
כי הה הנה ע ז הכיל ני; ו ט ע ילל •״ד ינייה לוכיתל״סה לילייה שני י ראש; שטליה
ל •ה זט־לה .ייכהכקכשעה שה־ עיהקנהנקכשעה שאיני עישק כל ״לנה ״״«ק
שהה כינשי העילה טה ׳״נל־נ יידיטיי עגייייל י והיה זה לכי שהתזיה נלי״יא
תשתקע תטנל ׳קנק כנכש ילה;״יכ־השכיה״העיכהלהנק״ה״שויק• הנהנ&
ק ליה ״נל ל״היטי• עגייה כהל שעל כק כזכה שעיסק כעי יה יכין כשיכה זזינ׳ עזשק
לכישלת-ינללנלש״תלטחתהייכלהיטיוכל״חשנל א״נהה״טלהתחת אינה
ניאלככליכש-תלי־עשהתכיליהיהיי׳ יעייהלכ׳ שהיחיעשי שיתקיטשני היטל
ח•טנ־נ ה״דה נעשיתל ׳ה־טי׳ ענייה "כל שלאכשעילהמעשה לייל שזקשז
עיי; עט נהי נכש כני יכל לליהי טנגייה אכל תני; מה״טי׳ נכתינת שלי י״נוה י
והשנית שלעגייה״הכה״טהלטשזדהיעילע חחתשיכהיאחת יעהולהיגייתה
החיות ״לכה טל האחיתכ״־ה ה״ככ• לח ש ילק כ שלחיה עי שה ענייה שקינלל׳ קשיויי
<שה־ לכה ׳:כה תת כי^ליש שקנה התניה כ׳ שניהש ׳!ליטש אה לא שהאתר ״לין נזנ
והאתי
T

1

(

ולוא

קנו
נדלת א מ ת < pnרביעי
ןלאאו מלק מנ ת ד קל• לא משממע• • אמגסהמזיה טא קנק נכש״ זלא ממה אי-ם
כעלייה שהא כעל מעש״ כי כיי־ ההכעירה •כעל הדש מ י שה״ ,ק מ כ * זיזאע
מהמה עג־מ ממה מסה יא [ עג־מ ייכנה ממ המייה • מהי שהייי הכמיכ מ״ש
מיס לא •!כלי לככימ אמ האהכה כ• ט י ס היא מ י יייייי ילאמה טא קטן נכש״ ־
וא-ךמההנשסל״לשאמיגשס זמזלממגאילןטנמ״שנמינישיטאלעזיכן״עקכ
אמיאק ענק המסה כעג־[ ממ!יה שלמיילנשיעסיקלהלא-־סלשיה ימש־זקעכ׳.כ«
לא ממה אויס העגימ ט אין מ י שמי כעי ה־סמ ולימ שאייה מל״! י׳ י׳מיך נמה
אמנהכעגקלמניללטכויטט שע׳שלמסלאהמקנלל׳כיקילואהי ׳העיכיעכייה
אהמקנהלייןשמויא־זיוהקשיטייככהלכיקל־ש י אסקמאימקנמ־ה הנה כעכיל
וה אמי עיי משיכהימעשיס טיל׳ למטה לכנ׳ הכייענימילמזיס כיי׳ש ״נן !כייענז
יילשןפיעיןשהואעגקלעינשמאלאיםעללעטיימיטא טן1מיי שזכי ולילי
אמי מ׳ ש־עגיי עג־יה שכה קנל ל! יןויניי שהיא כסס ל״ידמ הנה מי!כמ! ׳הכי• של!
טא המזנה שיעשה מלעגיילשעגי !אהי׳ המזכה שייעשה מעשים ט׳ כיס יאליזכ
לכסלה מה •היכלי כמי״ס!ינן לשלא מגואל! הס יעני יה ע׳ נ ש שהיה לי לקכל על טעטיה
שנש :ימיאמיזמולהלילילהיעיטלןשהיכלטמכעל־ ליען הכיל הימי יידס
טה ימלט עללמה! !אלי ידי ה •עליעז שדקכל טה כימי .עלי׳ י נגט לה קלי מ י ע לז
כשי״ימטהיאהילה זכלזהלהע״־ש־יכיהיהמהיאגי׳להלשיי מגיא עטיה עיה
זהכמייש טא המנן שאטל׳ מא ההנ־מייד מ ט י הט יל הכל לה כגל י״נ׳ גיג; ׳המייס
אשיג־טקאכילייהאממטנאמעל ג אח שלא־ס אס •עשה מזכה שכ׳יכא ל׳
זהים טי ש משיכה ׳״עז ס שיטה שהה שני מייס אס מזגה ממי ה־עשיה ליע־ס י
ואס מעשים סיטםממהל־ל שלא •עלעלה שהמשיכה ומיןלטןזמ י״ה שכה גפיק
•ושהכפייישמשיכה מילה ׳  p vיזייריךן !יזסכןמיןטלזכה כמייכ שט״ היסיי״ן
כהיןלמיקשנאמייפ־ךמילזלש כש-ליכנגעילע נש והטנה כא׳יי׳ כק כמייש
ליה יה שיני שהטי-יהמלק שדתש;היכה !-ולה ־הכיה הינש־ס לניי־ של״סייק
נה־סכט !.ש־כיכ־עינס״זי• לז־יימהימענמהלט שי־ןל׳ שליליעימ ולנלל ט
ליה ש טה לד :למ־יכייק שיה ילד לאכ־יןימינאיי עלפייןל־טה״ניהיהלןלפנין
נ־יןן כטל״ •הסכן •אינני ״שה מיי־ על עני למזכה זדה כמייסלכנ׳ לכייעכז
זמל״אלטןאמלככןזאמלככזיעןלאהכיאמ״ ידיי־ך כדי לככן ׳ככל יכש־ ליען
9״ן זנמן״תלטןא־גכלהמלימ לאלל •עלמייגיןיעל זנמיךהשי ימין"דמלמשכ
עיהי יטמיין״אלה־ןככלייעשהמ־ןעימי•
1

rxx3ומכם כזה כה לכא• שלא ט c
פגיילאהמיןנל לא-קסמיי
כ ״ שכמי נמשכה של ״עלה אכל גש נ
^ ^
״^
^ ^_.
ג׳לזמימילאמניהיאיישמטה^מל
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רבי דחנן דסנדזיר איכר כי

1

כ נ ה י ה • ״ ה י ״ —Sיי׳
כנס הנודדא ל׳-יס -כים
סיגהלהמק״כ^ועזא־נד־ן
לנ נ ! 5״ שליש

נח^ת אבות פרק רב׳ןןי

ל ש ו ם ש מ י ם אין סו5ח

ננסיה מלוונמלשמיס לשמלת השי ויף0
מוימוומעשהמניע־ו !לליייללמל״נינ
גוהסיסהלהמקי ולאשיאינה״ל״נינ
לזה שי״ש לה יגמק״ש ולי• זה ניטל
נמייה נעניןיוי הפלגה שנהמגג; ס לא נינא ללה עי[ אשי חעאו ג• אן שהיו עישיש
יג-לייאש גשמי לא הימהטנמס לעניי ע1ילא לעלימליקיעלילאהיו שושיסונילי!
הין• אגלמפנישלאשמ׳תכל״לקגיגשלעגיייגהשסכיאסלנסימהייח וכמישאמיו
וגעשללכישספןנפיךעלפניהאיזה לכןלאנמק״מהננש״מש• ז־ק״יאיתםמש(
עלכנינלהאק ׳אינהנהיימהכנש״הלשיהשמיס׳ אהל יעקל למייהיןנט ושמש
לגי יעקל י שיעי אל •שיאל אלילה כ־ לה־׳עה שימע־ס אל אכילס ׳הילכיס לדינמ
קל גל י כנשי מה זק לללשסעליךכיךשיאלעל־כיאממיעגיהכיקשנאמיהקהל ל•
*מלעהיאשמיעהאמיכייאשיילייקלייאהאיילי לללימיסיג׳ ולייןגזה עיי ג׳ לט
שמיי ליעלה מזכה ויעשיסשיכ־סכמייס שאינו יימההיא־י העושה למיילק העושק
שדאהקגקלי-גיימהשס ׳ללק• ל.נין הענייה י הנה הקגק והגנס״ה גהה V
יעיכ־ז־י• וליי שא־״מנפיקקהוירייארהפזייליש.1יההנאהלהסיהנאהלי1ולש•
שלל-ק־לי״לההייעלעלה !כנישלישעיהייעלההויע לעילה׳ ׳לנייקיההנאה
וה1יעהכוהכיכהי<מהישגיהמכיגהיהכלאאי״הה מהזיקיל!
!הה ׳הנמה ל.׳לש
־זכייזל-ז-געגיי״ל ׳לקהפ״יסיכלהס והלניהיעללהייעלעילה׳ א״גש
להתקיים!
י

,

״'-׳דהגימגנה״מייק־ה^אמוהכייאמזי^ילמקמקנימליטניימ השה ואמאן
וא״נהלעי-יןהעילהלוללנל הכגיסלישעיס
לקללי : .׳ 1י ל־הייפו י יעלהש
בגי ליעי״ .יל'מ לו ללה ל׳ לה ״הגס; ההכיייההי״ספייה לשן היע ״וה ליו
:־׳_נישv.1״.יעי־ לי.־.׳ מיה ולקכנס״מהיעלע1להוכ!ויסשיכ לעולה׳ נל׳ ש!א
יממכי׳והעהזהיל־׳ימי־גילהזזימ׳ילמה ׳ההכןנכייקיסנ• גקגיגה יעשנו על
ויכ־הנייכישלינויכלכלכניא״ס ילקכניהשיכלגיי׳ע• !עליונא״י אלליס נינ
נע־ממלכ־ךכמלהישישכ״ש ולפוייללפן• זהי״כהפיגהכןכזהפיאאישאו״ים
׳ה׳כיימהיכיה״כייעיןאמ הפולש
:נמהלגלהטא״כ־ שהעילה ני״ן המי חטי
׳הגל יי׳כל ליל ייזל שיוגיגקלקלי׳גשיס
!׳״׳־ל יהכך״כייגין •ימילכףמיכה
כנטימהימימלמייןי-ילקששימ טלהממהמ״יגיה״מיזלפיה׳ יינהוינמי זה ימ
׳כלייזיימישמלאיייאנ׳ א־יל ויקכל״״עמיאסלא '"גא טטהה יני
ש־״מהו?
> ;  r־ קישימ ״.היהיאייאמשייהיייהכמהשהכיכאשרישיהכלאמייהשפנמ^זה
:־• .י ל״ ש י״כ• ׳ ־כמי! נשיננ״ה שהיא נויכ יכל איז־יהנ״עיעג״׳ל״ה ז־א״מיע
זל ל  -מהכלל ־! כיש אמי ״הה למיעלמ׳ לפייש• י יזל׳ איייח כל כי-ס״ה שהיא
שה ש ייהטכהלהמק״שישאינהלזהש ׳•המין היפה לה־לק״!כלל עיי כ׳ה שלא יהיה
•שזיימ;למ-ה -המכיינ־יןהניכיהכיוה ׳גייה להייס כל ״נכ ולשיל לאייילואק
•:כיללמקי־ס אכלי־ג־זליולשל ש יה וזהכשמדהזהל1ללהיימיכזלממק״המיה
לאהכה ׳נני״מא ההיו כנסייה שהיא ל1ס שמיס ו׳ ננסמישיאלנהי סיני ושאינה לשש
,
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שמיס » מ ש מ ח י לכלמ:
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י״א לגיילא לליללאיל ל ח ב
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? י מ נ ז

" י ״ יייייי
ע ס ל י  -ל שכעי׳׳ש י "
לי לא י
6

יג^לילימקילישג-מאאחימ^

ילי

רנ• אלעזר נן שבוע*י<וםד
חד כבוד תלמידך!חנינ ע
L

_..L

עליך כשלך וננוד הבירך
כמוד>« 1רנך ומוחייכ רנך
כמוראעכים!

מ י ל ילל • י י ן מכיל ע ל י ן מ ל י י י׳
ילטנלנשמ׳
שטיךיכטיחטיןיט
י
לנישאיילאח־ל י ט א ט לעלול שא״י י
•יחנן כסנ-לי כל מ ל י ל של־אלשיס שיד היכל לל־ליך יאה י ז1עוי לן שייעלמ־ל ל י י ן
ה י א י י ל ט ־ ג י ך ס ט ן כ י ך ל מ ט ל כ ק ל א ג ט ס ׳טאכשיייכככטיייל־שימייא! לכל אחו
כ מ ד י ג י ל ע ד ל מ ג ל מ י א מ ת ן י ע ש ל ט ל ש ל ש מ י י ג י מ לאיעכ׳יליל׳ א ל ש ל י ל ל ׳ ן ל מ
׳נתן ל ד י ן אין •מגלנ עש כל
לעיי מייני !אס ט ט ל שיי לי יאס נדליי נחל י י ס
*מד מ ל ס כי• ש־־לךש ט ט ל ס איפ ל א ל ג ל י מ ט ל ל מ ס ״ ל לשי ס ט י ס מ מ ן ך י י ל יעל
למ-י־נל ליי* שיני מכינין ממני כ י ע ל ל אמי •ד• מ י י מ ל ־ י י ן מנ־כ על-ן כשלך
ט ׳ י ן ס ־ י ר • אק
יינללי-דלאחלמישיןלןמינעלי״לינלנלמילשלןנשסיני
ראיילןללדמיאוללדאו־ניירנלימעליעליז שלנל • א י י מי ש י ו לאיש שיישכשעליגי
י ע ל ז ל כ י י ש ל י ח ס ־ א ׳ כ ט ק ח ל נ י ״ שנח כ י י מ י ו ע ט מ כלימי ל ס ט ג י י ס עיכס
יחלכסואמס מ מ י ס מיני לשיסח־ס יעל כל יל שמלליי סלי׳ ט״״ מ י י ל נ ח י ל חלל
נ ס כ מ ל י ד ־ ן שטח לן כ י י ן ל כ ן ׳ נ ל נ ל יחכ-מן׳לש־כ־למלעשמ! מש א•;יאי• ל ג י י ע
י ל ט י מ כ ט ח אכל שילל מ י ח שמיי אכלן ׳כלל• י ח לל כ שלן י ל כ י ׳ שלימאלל כ כ י י
ע ג י ן ל ן ) א ילחצל מ י י ! י ח י ח נ נ י י מ א ש מ י ליידג׳ יל מיי ־.נ׳ ישל כ י ל שטל י מ י
א מ י ט ש ע שנ כחי לנ! אנש־ס ש ל ט ט ע י י גיייגיג׳ יכן מילא לויןניס שלח מלמ״־י •
יחל טץנ־ל חמי שני לני נ י ל ע י חשי נש כ • ו י ל י י נ ש כ מ ו י ל ׳ ׳ל־ל׳שעשטשילעמי•
יעל ו ל א י י י מ י י מ נ י י ן כ י ׳ י א
•אמנסלייינללשי-יממלמנש־סטאילשילל׳ י
י ר י ע שלכט־!ליורא ט נ ס מ י אחי י יכמ׳ שטר שי נ ט ן דיןיישין גני מ י ד
מן
• י י י א א כ י א ס • ש כ כ י י י י נ ח ע ל כ ל מ י ט נ א מ י י י ן יי״יאעל שחי ל י כ י ־ ס
ימרח ל ח י ט ל י יכימ׳לא׳יךאנ׳כשי*׳לא
כדאירמןהמסלטדחאטל״״לטש׳ס
•שנכמקיימ ל א י נ ס עשללאןהדידייהעיןכק ל ט י ׳ י י י א להטד שיחיד לככ׳ על
מ י ־ ט ח כ י י ט י ך י ן ס ש ל א ל נ י י ־ ל כ ז ס ט י ל א י מ ש ן ^ מ נ ח כ ז ס ע נ ״ כ י ׳ י י ח י ע ל כמי
ש ח י י ל ־יא י מ ׳ ׳א־כשי שני; נס ק נ י ל למל שאמח כ ט ן כיין חל׳ יילא׳מ א מ י
ט ל א מ ל ט י • מטל־ס שכלכל ע׳ •יין יל מכני י ל ' י ״ ך ע ק יל על יל ו י ס ט ט ן י ל על יל
יכיש־כ־־ןמלטי ל מ ל ט שמשני; נימי מימליי־רשיייןש־ןייעימןן י ל ל ׳ ל י ל י י ־ ן
 1כ י י ל • י ל ק נ ל ש ׳ ט ל מ י י מ כ ־ ח יישל־ל על סחימ ט י י א י ס ט ל ח כ י מ י ל י ד
י י מ ״ ט ל ל ׳ כמיןס מ י כ נ י המשלי לממשליי מ י ח ס ע נ ק ל א י ס ע ס חכיחלמ•
V
 y nכשח ע ס יככ־[ שטל כממ שלא •עלז על לכי ללנןש ט ד י שט ט ל
לאדם

 rhniאבית פרק רביעי
לארס להמגהג ע ז מניח שאס •רע לי •מרד לככז מלהז •קי לפ• שהי א עצמית עניזי ינאי
וגס זה מן התירה נל״׳ר כמס ״נ יאהכמ לרען במין • ינדה ראי׳ לארס שלא יעמר
נקל׳ ן מכירו י אמת כ ע מ י העת י שאלי אתרכ• נמיניא כן הקנה נמההארכמיידש
אירלאנתמר־ג• כקל ןהכיריכיהא רמהונא דהיהדר׳ ואזיל מרא אכתכיה אמא
מ  r;rנר מ:ילה• שקל ליה מגיהי אייל־לא׳ תילתדדי-יי/גידיזןרי׳ יא׳ לא
אתי־ן״אי-אכז לימןלאכעינא הנה כיארשמהינא היה נישא איתי משאעלכממ׳
ומאנאמהלזותיייניולהולתו• יהשתימהנאהיתמייגלנמיןמן לעשימנזא
א-ימן ל.שית כ• אין כמי' )מרכה כ מ י היימל יאה אינן מיתל ככן איניחצהלהמגנ'
נ״ה שאתהתקכלקליןיכומן ׳כניי״גא אמיז ומידהניץ ני״ראמןשכן אמר ליה
יזהקלישהניאד׳ניאעפישה׳אאאמיקעןייניעזאיכרכ׳• יאיןיאו׳ שנאשינ מכני
יה שמית א־ה לככ־ את הניר! מת־ ייעכייי ׳לפיית ילה שכיל עניי! לכנמ י כיעל ק לא
אייהתנא׳מיי חכיין ל מ י י מ ן ל כ ׳ שאיני יידיתלעשית אלההניהמיייההננעס
א״ימ ניי׳ש ••• נ ? ן ידימתרכ׳ כייימ• ישעיה עילק ׳שילק
אשיי-שה לי
גשלייהמינשאלללמיא ׳אליןדכימיהישעיאעילק ׳נהקקקדמי• יניפו׳ { w
''-ל ךיישזלין לי א•׳• אייר ולקיחת ה נ ה י שכן כ״ שפעי יכ״ש יי שפע לכדה
וייאכל ש1כל .•}.1י!; •נת;,.ג_י לינמ;כ<-מהתת;כי־יהרנה נולששניה״ני״ש
וךזלהלמהילכיסנכלייהלדיל שליה הנשיא וליל לרגלה שי ישעיה ליל נמס יאשינה
וייא־אזנל ויזדהו׳ איוייו ׳שפעהאמתרנלמיכזיליכנפראשין וי ה! tat
נו גי ־׳־מי יכאילכנייגיאיייליאכאכיתילמיגללכהיק ה־קכפ׳ ייעלתהכיהא
לא״נה
שניהש שיגיהיאכייס איל הדק ה-ק ככ׳ האוקה כ״שדעק־ש• ה״שכן
מ י י שה גיג־הייזית ככי׳נאכזה שכה־ןהככי־כפיהתיה מיייימרתקויעק?11
נככיייכ ליש״היכנניה כילפש״ עילין ק״י׳כ־גיה וכין גאייימ כי .ן ״יעיל ק״אי
לי ש .־•;נ ל־־ש״ה שיליןככייי־ישא א״יואי׳ מיייתייייא־ס קייה לנהןני׳ל
כל לאין כי ,לפיית ׳להמיית ׳לכהית כין לישתה ייל שהא שתי״ שהמית כיימייהימ־נ
גק־מי.גלכי״לימ פנכ״ה ׳שישהאתגילפע״הה״תהיגילהללננה ילגימיןיס
ייש־מ־ג פכי .יה ׳ש-ניהכננ״היכינתל״׳יתייהייממני׳ כקשילייכהקיילישהאמ
גלכש״ל יילד יעלי .ת ־תה *״שכמתגילפי׳״הלאליי י ייל רול ייי׳ חזימש
י-ל י׳ שאלי ככתהיייש ייהיהא יינה ׳כשין היין שיעלי ג התיל קי־ייתל^וי
לי-ל־גכלה י שאי; מוקה כע־י יידא א׳ייה יייאי תליייר אנס קי* ללכהן גי׳ל
ע ה ה י ־ ז י י א י עניןלק־י״לגקלפ־יתילאסלמ •שי• .הה •שכייה גייילהעיס שיכיה
יא ש נה לתל יי־ אהה !כ; להא׳ ת גייןה שיש פקיא יפשאי לילות עלי! !כל •שנן
כ״־יית ל־ ש כל •הלהנהל לנלאהכן כיקיה שיש תייל יש יךי״ת יייעלל י ואינה
ה—יגל הזל• דת היא לאיהעהיישגימלי״נ• כשאאימ! ועלול איר וייידא יכן
כיייא שייליל שיייוילפנמ ו־ע״יילפגמכאייהכיייא כיתת כאלי היא לפני היייןש
יכיי ^יייתשייה •עניי יעל יכתאכמכיאית כפי אלי ייניאית יינק •שאשאל לכל(
<n.j״ 1א׳ לא מוז׳ יי אכיל שלא ישמע לי שנאמר סיש אמי ואכה תראי יאת שקתימי
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קנח
נחןית אבות פרק וביעי
*שידייאתר׳אכיןאימין גמ׳דיק מודרג׳יןידסלנסראלה לא אכיי ׳מי כשכ•*
©יהמו!אהכ סדה מ ה • האהנששפ• שסשיללכר מוקכמ! ייכלי(1שא•( אליו
»גה לא אה מ י מההגה יןדסאו אסאמ׳ מ י ״יכהק הני״ ין מ ילה•׳ יי״( יני כיי־אמ
nr*p-0גפיהאיש היך־ש כשידה העהשיג•היהזהישכלאמי[ שכילדה • לקשלגדג
לאת י אלהין מיראע־י& קל׳הי שלה ל״ל הישג ש־ה־ה נהגה א*־ כמחמ לה׳יאמ!
כיייאמ לאל •מגיר ער שגא מ• עיןכא !להד איל •י אלהין מיא למייל אל יזיל c;n
ווא״לילליי׳־שקלכישלסה״של״דסלדינההאלה״ל מייאמהאיס ׳״ליידי( אימגנ
לעהיכינלילשכלן״ישייסאימג* ללמיןכ׳ ימנין • ולק ל־ל ידיאמ ל מ ^•אעג״ה
•ייאמ שהיה יככי״מאשסאיד-ו1הוראמןכייויא שידל שק איי ל׳ •לישע ל״שה
אדגיהשה גלאה שץל׳ כגגי היןגה <לק גלילההמימ היזלהימ״ל הידהה ג מ מ ע ל
יזשל !א־זייידלריה-סכהלה־סיכ״שהשהשיההויאיכידיא שירש ׳גללהלין והייס
אההאהיי־ר־יעלאיראמש למילעלי• להשללנל שלהשייישעליהיאיגש יל׳ה
לללהמגא ה׳ה יישחלמינ׳ ליאן •ילגלג לאיה עש להעי; ה״ג״עהיש-לל׳ יעש
לג־׳ל מיזגו י ל• לגל כאש־ •עשה ׳ל לגל מליל לגז ימה ל ש ה שה״ש ׳סיכה לל־ליךה:
יזי״סכס
לשלש העלימ ־.ייכימ גממ
וו־יו
שיהלג׳יכןש־יעלז־דר
בענויי
ליי״ל* נמ־׳למ נמינמ ה
כמיי ל־ל •הי יההכי )
ליעיה יק לכהינה !ל״לכ׳מ יהמ יה
יהמ שדה שלשמ המדיגימ להמהמ כ
כלינל זכה כ׳ אהין
גלימדיה־ליד ׳לה־דר
בלכךכמיד ׳כה׳יא רני iTTiTאיכר היי דהר הלל׳ זכה ג׳ ייי ׳כמו
לקמס־רההש-סייל נמייכיד ^'•^•;;n־ p jמ י ל ״וגהלכלי׳׳ ש
״  ,״ ״ ״ שיינל להמ-שיכ׳ ו
I
לזה״א־יי יג״ל׳-ה  .....,,t,י" "
וא״י׳ זל י  tה מא •ר
שהואלשלהמה-אמי )( it, i Z Tד״ ר
שיללכמיכהמלא
לקדה ישגהא'\<כ* א־סיי^יהנתי׳ס
-

,

ק ״כל גדיל היא ה
ז
ל־״ראמ היכ השי
0׳ כו~< וכו C— /״שכילה ׳כ״ל• ל שני
יגלמד הימי יכמיד
שכהה ג• ״לכ• •־־ל כז
יי׳ני **עייייז  T -טינ עולה עיי גניןק!
׳־׳׳;•ל ״יהה׳ נדי;
במייל למיליגס כ
יא״י כ׳ ש״ס יש״״ ׳ 0ייגל למי שש
נ־להה-ס השי •שמו ידידן לה• שה שגנה
<0כ הגי -י״ז־ג למייל יל מ״עימה
לייגאמ הכילה א׳ א• זל טעימיכ׳ל
ולייעשה כל כ׳ כל( לשה לגדכ הא״יל•
גממס עילה זי׳ ן לכי שמש •עש העש
עלכמהייעי-ש׳ כ׳ לגל השי גג כ״כ שה
מיכל לזכ״ג ילוייי־ כילשממ יעמ ׳לס כל עי״ לא כהן ״עש׳ אכל לל״י כ מ י ל ילכו
א״י׳גכלסלו ״גיי׳ימייש
•של׳-לדדילכ׳יןהמש־י׳עמ״לקשגגמ׳עיללזיי;
י י יכילה ג מ ׳ סל,הי ול׳א ולילודה שמס הגילי נהשגמ״נ׳ידדמממ יהוד לעי*
י

,

,

ג ו ל ת אבות פרק רביעי
צשעס אלי עש שאני' שנשת נעשית להס כוטניתיכר״ש• שאש לא •יעת שעש י י * !
•נתת שעה המר ימ־ניןנן ר מ י ע ה ^ י הוראה *•.אה לידן וליןרמ המנה שלא כלת
שאיןהשנשכיא שאתלכלייענשתענשעלה כמויישוטן ה׳אניין שלא שאלת סע6
»שי-מןלינו ׳לנית •עקנ השמעה אלי עידהאק שאה• וטטת נעשיעלהס כששת
יי ל ל;• שלא •לה־י מהה אאייס יההשע היא למד שאינס טימיס ללמרס ׳להישירה י ואפ
׳של״ שלזכאיטמההז־ין׳ הא שיכיס •משאי לסכמה• הנ שלאשאלילגחל מההעל
ה~;א׳ שלוגש^יגמןיעהמלמידממכירמכיאו׳• והגשלאלהדיהוהיטמהולטשכלוה
מלי׳ נל••׳־ היל ׳לעסק האט והמל •טנס״כה ה״שנה הואמלמה שלמעלה טמנה•
•ל׳ ה א־יי ט ׳ והיי נמל״יד ט מלימד כיי! שי־רש• ול היא נמינמלנ להנין המשנממ שלא
•הייטמי״מזיאמי׳לנארעי״יןן'׳שעמי האיטר יהמימרהכסילוהכשרהזכאיוהידכ׳
וכל ו• -ל־ ״היל נימ שא״יהמנא עשה לן רנ שייעשה לו ראש שיסמין עליו נלטדי
ידיאמ׳ ינה ק נמלי־ילאכרלכ׳ שג״שא׳ ״•מגי ׳שמלה האי יכמי שאמי! חלל על הכייס
יני( א-י .על ממ שי׳ שנין כ־ גג־ לא ע!י אלא ש״ שעדן שנ יני 1׳ יניד גי • 11שי• ניען
ול;-א !  -ה לן אכיוכי־ •המהתלי״יינה כןסכה לגריימ יאידליומר ולנו אמי
יכ;<־— ש •ל•—-׳״.־״.-לה הנהאהקא״״מטיוהירכמלמורהיאסלהלשיהל
לי—•׳ <-מי.י־ ל י£י״יי_ ~ א מאייי״-א רבוומירא ילוכמויא שמיס׳ והיג
המ זהה•־.ה ג;^מ מל י ־ עילה ויי ,שני^רלא״״ג הגלליש ויון •משגל! גאלו מאמו
שה י-ה לי.י ׳ה׳מלאייע שוהיס י טא אשא שלא גימן לכילה לשעמו י ניטה לו
לי.מ שיא י ל נ-אל•׳ וא-מא״י-ה השיננג־גי הכיש׳ כאלו מאמי שהנה אמאנא
ל.ל  -שלי׳ הטי׳ להטי שהיה לני ט עניי כני)• •/להסרה לה• ש שגג גאלי,׳ יוה! מאמו
התנא ה׳ ׳והיי י .מל אי שהיא״ה-ניסיהיגייההטלל ם ששנגמ׳ ל!ייךאשנ לן׳והט•
ע :ן דוק ״״יא ש־א י-יעלמהמ־הלט שהיהאישא כ״ייןיהיין שהיאהטלל ושהיה א
ל״ע־ד ילק מקני כמ־למט •על משא שאשאי.׳ להכין ללא ׳ויעיהזהו ענ־ן מאמי מ•
•טיהוא״כסכ״א״ריש״הגכמריסאשיוכיייד• לשמילעליו יכי״ש:
ייהענ-ןא׳״ר׳גכתי״ס ׳היא מגה ארגעה גתו יקרה נתר נהיגה׳
ו*-שי1ת
ולמר ״לטת יהת־ שה שיל •
מה רמה ל,שת הדתייה האלה ילא ולי שליייית אחייס אס לתר ה״עטס
.
טרטסיה״סמ ה״יעש״מז־אי׳ ש״ךא׳ לתר לתיה י ואס למרלליי׳ן
שיאי• שייץא למר לנהיגה י
ל״הלא וכיהשל״״מ שולילןוי״אלשהלתייהשהההחל״היהגגייה
שוליש׳יו
»העי שי <ההטי!הגכיא וליה ג״א״י אל יתהלל מגה גמל״מו:
טןלא׳ליהמרהנניאה שהיא הגדילה שכנלה וטאננמר הטגעל
יניטמ
היאש ילה והיה.
ט י ״י״ המר שה טל עילה על נגיהן • האס נא״ י ששה הטנ יתלי מזיה
ומישיא
שי״גא כא״״ת טםלס כהנהגתה השכלית יעילה על לתי התייה ט1טמ
יעלxטנהיהמלטת וההשי*׳שיאמינוהטא שהתנא לא וכי נכאןטאסגהעליי;
ויןיאס
0

קנס
 rfinjא מ ת פרק רביעי
»ן<-אסלתי׳שי לטשלסמתרטדכעלט-אשלטשאאיתםיאשייהצאו ט • היא * נין
היאלתמשטאלטללתלתל״ידילהעשלה״טתשייעיתלאיונאתיל״עשייתילנה
מרזללטנ־יאשינללפישליאנטזהניליטא לני^אליאי-־ל נכללה נלייתל ניר
סיניכקכלס עשיתהמי׳תשנכלל׳ ללסלאיאניתיליעש־ס ״ל שני; ל־ל •ייי ,ל ׳״ה
שנקארסלחטיז• הנהאהקטי הכתיהיאשןטלללכלטד״ה ׳לכל העטניהיןיש
נכל ירנ• יך־הית׳ נ ז ק ׳נסדר ׳נשלל ׳נהעלל ׳לכתי לשי .היא כתי הכהינה שטתגה
<טא כתי האח־ לאיתי שכס ׳אחי׳; כזין ״לכתר
איזי״קלאלקיזיע׳ ישטשל׳•־
וטכיאשיימכיתל״שקככישתיאתלתגזלילכתיל׳הכייישכ׳( איש
הראש(׳
לי״ןס שליה ללל; אינע־ ג pלש־תיט; •שיאל <לכ; כאיי י נ שא ילי; יית שיי תש
לכנ׳ ״ על שתי כתלי ליטי( ׳לאש ,נא-לי ׳נשא אלי; אתשייתכנ• ׳שיחל כיש; ל״שדש
נטא׳אלליןישלזכיאןלכני״תהד׳ זמיזט״חולש״תגיתלכלינליל כי ״לכר
יזעליתיד׳־יתי״כיתית״תשיכלכלשלכתיכ וא״דיכטןיטיאתשכלן יןיס לל״
וישיאליכלןנ־ילאכיל׳לנטא ינכיןנלאייינישל״נליכלי״זןי״כין יאז; נכי
ננ׳ לעיי שהליכי כרמ׳אכ״ללאמתיהיסילשתכמייסי״נללכשלא טיןלכנ• כין
לל היאףעלכישל״תינדיל״הנ׳ ״כנילתייל לנלת״יילנחתיל! לכשת״שככתיז
זהטזילשליזטאכת־הלטת׳נזכי נאאחנר לכי שטא נק איל לתיייז <ננ־1יז עלה
*שיאל כאיזי׳נל נפיש כלילך יכני זכי׳ נפי נא לי אי׳־מ׳ יאנן שישליייללס׳
וי׳ של יאכא אח של איי; ״י׳ של שלח; שלי׳כחזמטאיק׳נשלל ׳כעי׳לנאיר
נהשנתגיכתיכטנל שלשלאןזכלכיטי׳נשל׳ וליחנתיילטתשטכיכישנתינז
טלזרטאכעגיןמתייאי כפייך יכי יאיישיעלית׳ שישל כיי:״תכיזי שיל אש
לכי דכי׳ יכי •יכי ככלל; נטל שכל למייסלאייי־ס כפיש־ני־לן לילן ייתי כיל ירש
נלתס כיי ש־כיא נפי קני; ת יל י איי! שיש ל' ושתל״; ייא״יד ינל לל <נלא לתיאל ־
ומ׳״לל׳ל נמישישניתטןל־שינ״יזשלאייןטאכתילתיי לנ׳כילאןילא נתכז
לקכל ל״שפחלי״יחית חכלכללייניליןזתא״ין׳ 'לליכשטהזי־סנא״יעשת
לי יכחייןנא־יייעשמעליילליריתכיליח לכתי לעילה ליעלל ״כלס יא״ לן שתאיי
של א טיתהלכתטס לאחייל ט על ל־ל יל ניזיי נ׳ ״לטל ׳״לילי יי״ניל ״p-t r—T
והעליתי! אמי׳ נ פ מ ׳ הא י שלםיית ׳יאה לתנאי כעט; הכמטם לחלל כלל ל איתיי
לראשי; שכתר לתי־לטא כתי ט צל ששאי לכתייל נכי•:ל כ׳ אל כתי לכלינל שכא״י
•!יזישכשיןליעץניתיתןלישיהליאסכת־ל־לטתמתתיכתיל את ספי לתייל
ייךא ט כל ייד איא ליילל אתי ו1טי יל יכיי שא־״ל י;שיא נעיך לא ת י י כעי שה י ע שה
עיךיעלוהא״ טדלי׳לןעהזאתטתלליניכיןד־ןנניתיעישיפטולטימ כטף
לי״יתה.שי־לן כשכ׳ טייס לאדל ין״־ס ל־ל־ ׳איי׳ של •יךל טא ״תניני ״הלן נייל
שנכנכ לפני לכנים ״טל ,שייזי תת ט י ל ללל; על לאח'אי״ ט שכת׳ כל; ישיט
רעתיתימ תקשי ״פ־ט ט ״ללן י מאיתטא ״ת׳ טא ילאן ״מאית כשתייל ת־ישז
יטה! י ילכללמשכשלשתלכת־יסלאללנללל׳כלטי-ליתשנתנ׳ לחייה אס נכללה
נתמזאס כשכש האתר ממה מהינה ינתלטתלפ׳ שללטנל־ם ״ל שכק חדל לילייס •
לגי א  aו והה
,
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נחן״ת אבות פרק רנרעי
ומה שכק איש לחני״ אם ככלל מיז המורה יאס מחלין חלק ייהה כ שאי הסתרה י ימלל
השל שישהכמו״סהחלהשלשמההשהידעלימיהממנימשנמןהשימלעימ על יל גטיןו
אה לאייה ככללה יאה לשכש ״יינה זמהכלליההחלה מדע משינמ השאלומ אם לחה לא
עשהכמרייה״נמה״עשי׳מלכ׳ שהםגנלל המירה • גהכילהממה תעשה י.ס ייכלל
העגי־ה יאק יאי• למארה כשה כמי כפני עכיש ואסכתךהלויה לפי שהוא ככלל ככת!
הכהינה כיהלייה טא יךיש המגלימיהכהינה היא המכלימיט יייגא הכמי י ואש למה
לא זני ה1גי יה ׳העי שי ׳הככיר שו כי כן זייא לפי שהם מפעילי מ השכע אי יק המעימ
וחכי נהס הישעיה נעה ו יאק יאי שיקיא׳ נמיים כ׳ אם הממנימהאלהמ שנתג׳ תהש'מ
ע• עיא ואההנניאהלייהלאגזכיהכהכמילפישהיא ככלל המירה ונמשכה ממנה
!נמ־מ־ה גגעליה וכמי שאיי ונפל •ט אני ועמך!להממכמי המייה כיללמאמ מייעא
לחגשייסטאולאמעגיליםטאונ׳ ט קייג אלין הרגי יואר נפיךינלנכך ורנה לו*
גכיןלהגומגהיגלגכןלזירהולעשימילשייר״כימיהולפישהיאלכלארם אמי שליוה
עליהאנ-איהכיאהניישחר״מכטנניילכןנכלייש ויה נמקיליינאממהיטרגואמןי'
אי לההלניממיעלנינהשלמייה ואמנםכמ־שהשינ הנתמר נ״שנמני אינ 1כתג
יניע הכל טח מנא• הכיח• יכק עה שאי הנמייה שנייך שעה יל אחר ייהם ימו!( שש
טיכיאו הש ניךיזישכמיישכאזי שש שיגעילה־עלגניהה כיהנה המח שאיני טהנכשייה
ואינו עטןגמילשיה איני מי כמי נכמיהמייהנאויאה נייאניאחימפל שהיואטיש
ני׳להכמייהיכןהכהןהימנהגשלחכזיהאין ליכמינהינהכיטחכמישלקחי הילך
לש־מ׳ יעז״ גן נימ״ישיליחיגיממיייגעשהטגרומיייטילט שהיא יחי״ימילינ!נ6
גא יאהנכני״ל ׳ככהטכימא ני׳ שגאנפקרמ״א ולוההמטייזיהכמ״הכמ׳(
שני,־•* •ייי ניימאמלמ׳מ על פ יייזמ* שההכלהלשינימי״י• עלשליי״מהיידימינו
גכלעמ״המגגי-ןלכנ-הושיןעליחשך !:יחסי שטח שיין השיכ יכן הי׳לך שזיני ייתגכג
כשיהי״כהג־ה אקל כמי ״ל נימיה שה כ׳ ט ח חי יג חין יי גוו ייאה נ״לטישיאל
•כי־לט־ט־ה הישעש 1עו איי המנח שטיך שיהיה כמי שהשיכאשיטא ככי ייני
המי יה עילה על גגי שמר הימיים ולא ייגה ג ל אתי מהם גלמי ילא כמי שה שיכ יינלעי6
והנה הכמ־ שה שינהיאחש ליטיהטאהיעשיויזיטמהמיממשיהיההמחנאהטיש
ונחה יץ״ה לכי שהמייהיכלעטוהאמה כמי ׳לכן אייי ״רעה ויעמה •שיחל שתעאל
הא״ךה אלהישrש•cאxאי.טיל•מ•חמגהליiזמשיה•ההמעשהיכקעההליייי
ומיינהגנה ,נמעניןהכג-הלכגייילמפאימשטאהשםהשוכ ׳נכי מימהנגו״סעל
היעשה השיטה גשלשגאינימ האכיכט שהאדם מכר כלטטטכיהאיסטמאה היא
ס אי א פ י ש« פיי ש יי ע כי אייה יכמגכ׳ כן המחלמהכרמגפזמג׳ כיכרי ?;עלמי
טחיפאמה״ל מהחינונאמכ ייחי״הפעילימיירעוהכטמילפ׳ שהשימטא נייע
יכיפ-ל מ״ נא־״־טיעלכיהטאייההי׳שללזןלכישוההטרכלטטהוייהיי לגשמ
לכי זה כתלגממי !הכמ־נה השטמ ט כי״ שה״נהג ככמ״ם לעשימ חליפימ ש״לימ
גני• חילייג-שנמכ׳עלוהנחייכגייעשיככההניילהחימיימאשיאמה <ט •שיף
שמל מ־ןיכ׳  pהיה לכה; שגייייניעריסזהיזעההטלליסלכלכהןזהאיגעה שהיה
הכה!

נמית אבות פיק יביזןי
הכין נטל יי פץ״ מ נ י ש; כעילת אשי ראוי טימאן נ׳ אס נמה שהיא ק •שט 1ואס כיי?
שלוא ק לתל עלק !לנתינה ר שלישית?.יא כיי שלא ימק שייגת האיש עחש מכלי
לטשק לאימה; שימנאלטק שמס מלמניתלהלטיתט לי? מגייס לתלי״ 1על וה
אלייכייישקהלמככלעמילי!כג-ןלגניסאמי מןממקכןוכא׳אס ככנט הלכטס
לכתכממרכמהננדיסישלהסלאיטתהעלסואסנשיטסהשיט הכמיג ימרכמה
שייניסשיטשישלהסלאמית לאאקהטיסכממיאלאכמוילוידעש־םגיכיס 1ללן
נולימ כתיל ט!״ מלכים ללעויעל כעיליתילסומעשיהםהשיכמוטטא עקי נכמר
מל!נל1עלתאמיוגשמעקילו מיאן אללץיש׳גגאמן ולא ״ירמכ׳ לק!ל ליא לי? לשש
למיל לעילל על למרי ואמנם לעג [ למלך לולירל גג המימ לטל־ד! מלגמ!ל ומגיל
שלא יילל ל׳ גוסיס ולהולממ מטלאיה שלא ימללו נשים ולט־־דק! מהקגאל ותיידימ
לממיטמיכסן-י׳מלאימהל!׳ ושימנהגעפטגימטטאתלקיימגה !טזו שאיי
למעי ,ילמד לייאל• זעלהשסהשיכהשלהעלטלמאמילכלמיייםלכטיאתמ ולכלמ•
סיי מ׳ ,המגיה •ידן <ש־ר 1למען •אמן יירה עו הנה התגאי מלל זל שעה לתמ שלס של שה
למייסלנל יש ללמד למייל שגי מלקיהמלק מערנל ומלק לייעש אשי קיא למי שם שיל
ושא׳ א״כשילכ הטנטס יל כטנלימלטתמל• כתו ט ל מ אס כמ־עתה יאם גמגימיה
שליא לשס המיג לעילה על נגיהן י ולהיתכתי ל־למ •׳מר לילל ייעלק מתריס ליה
יטיטטהאיסיטיטללמייששנתתלמזיעולהוימןטישהיימ׳ •לידה ׳זה׳ קשי
ואת ל״ שגל עס לקייייתאליה שענמה שנת ט ל מ ׳יי־גלמה ייאיל• לליייעך פה ענק
יילאתינק לאזטמיימיאי׳סשליךסיאשיאללסיש־טל׳ שלשה כמטס !•אייי׳שאהי
ייהס היא לקמה היתילהלתס נ ע מ יעה אי תת ׳ מ ת י ל שני ל׳א ללנל־ג למלטמ ננרק
וישלש ייישייס ימת־ לנלוא לת׳ק תר להג• יתה ׳למיל ילק לכתר למתי קנל
כילכימ׳להקשטאנישתשילימתיהשניקנלאיתילעת־יעי•יילק לידינל ט
קטיקלהמעש שמליעלמיט־־לילכמרמיטליט ליימ׳ ע׳ לאטפיי יאשמניה
לגך ומאה שכל מעשיים למי׳ יימיי־לג׳ ליי• תליש ולק מקני מלי מלתייללתיתייה
תלכי• לכיפת־ל על לל שכני יל לתל
ילמי כלמה יכ מי יללי מ יל למג; אתלמ
כמיךם טל יךיס משגת מי כליית׳ מ ׳ אייר משנל אתיתמ׳ אייי עשל יגיכ׳ ליל גן
יכי יטא איתל שכירשמ׳ כפיק השני ט שש היא גשפי־ס אשי לגי ילק לא כיישמיה כה
,

,

לוה מ ׳ גטיא• איי< ליק יעיילק שהיה שי׳ מ ׳ אלעיי ק ערן אי י ט
מחכם
ליוירלישטךא נט־א׳ לפי שטל יאיי עמי ליוני׳׳ ע ללללל חטה ענק
וזאיממ עלהטמיישנ׳כחנישני ש! יעלה שלא •שתיל איסאמיהמלטתאסטה מזיע
הרינ0
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רמבם
 rfouאבות פרק רביעי
על כמו המייל שהיא ושחנרץ־ יק״ניוה בידך וממיךס־ ולא מ ק
על תגיניגן ׳תאמל
רע־קרוקיד״מלכלש׳לנ ואל בינתך אל תשען >
שאינך נו־ין להנייש
ואן על כ• שמשרן
לנא ״איכי)יייא ל-מן רנ״נא׳ אומר אין בידינו ולמליויריסשיעויחך
אמר שנהיומ האיש
ו״כימ הג־״ להא גילה לא משלות רשעים
תלמיד למי שהיא c:r
ל״ין ה מימייה נאק
נכריה •לאי ס כ• גי נ ואף לא מ״פורי העריק׳'׳ תמני'ימו שינ לודוי>
שיל• נ1לל ׳נכי'נמקי רנימתיאבןחרשא־מר יאו• תהייתו ינ לפיית
ממנו כ׳ נענ׳ הראשן
ילי ״ש-לילשייני׳ל הוימקדים שלובש לכל
מהיףינעניהשנ״הס
כאינ! ייגלע-יה יככר אי־ם והו׳
ל א ד מ ת יאמהתגיןתמה I
•יעמשניךא גילה יי ואלחהיראש לשועלים! שכאינינסגהיריישלו
שלילך למיךה שתיג!
שמימשעמעלקנקי
אק״ילימ״י״שכ ק
ולא יא דייק ראש ישיכה של עשייה י ttic
קייגא ני״ שגיאלגייגא גשגגה שהילך
ל.יייקלשייךיתילכמיכגלימ •נן מד סיף של אמד י שכעיה מיש מה נחלה שיאו
שהה טשיכ׳ ל! נוהמעלה־
א־יי אל אמי לגמי גהי• אמה יגה גלה
אמהל״ט״ך !אייכה אייייי יי 1מא״י
»1Y
של• מגא אא־יך י שהגייין• יק״ י״ה גיייך
! Vג״-־ע ׳ 1משע; היא ללה-י ״״ג׳ ש!  1״ה שכימאיפשי שיעלי כלכי לקנימהתכמה ולמיד
למ יה גאים הא אל היה ללי יינמממילית! יא״ לאה״ה ני״ שא״י׳ כעגק השהה מה
ואילירידמידא״יילך ששעמ״ילימךכפי הימל *ת״נ לן
מיא  r Lאיי א׳ שכל
להכיל ילה; מא״י אי; ל• לה שמ־ל כ• התכ״ה יגל כל כניה מייל כ׳ על ק אייר'' 1מאמי
שהיא מיא״אי ולליימהנז יל״ ל ״עלה כ• ככי גויי לימי ר עקמא שהרשימגיטנה
•ה-ע־כה לא מעשה כא-ה י• אה ההלכה נלכד יאה לאיה לא •שמדל כסכימ לא״נעה
לניימימלהנ-מהיכאמהללעל אי; הלק שהיא לא מגא אאי• האיש !כ״ו שאמת
•כיל י שכ יכש מל ככל״-עשה״־יךאשימנשליל״אשכל השנימ היא ׳שלא  fwמאיגן
ללכמלנ״ייכיהנהמגיייו שהלט לישינהמיתי״ששימל״ר״ההיעל וה אמי שאנייך
יאל מאמי
•יןיייהכ־״ך שליאייויל״א״יהיאשיןיאלמא״י שהיאמגת אהייך׳
שייכיייך ׳יךי״ל ג׳-׳ך לל* שאיני יי״ל השי״*ג ״כי היכ לדייג ״יכי המל״ייהלאמיאה
שיני מיג׳ כ ״ע״״ ט נ• לה יה ל שי* ג ליכיימ ״ה׳ ״של! א״יי כל אשי •דני •י געשה
ינננ׳ ליהימהמ״להניקיא״לןשמטהגילהל״יךהמייהלשיאע מליכ'לא מטין
עלמכיייךטנייל־ייק״״יהניי״ך ׳ה״יישכהלשלשימטאשטלימה״יךעלייגמן־
ימא״י איני יייך לה ליל ילה לתל״מ־ל כ• אני ״עגלי אע״ן ׳איעלכן אתי יהל נינמן V
מש־קכיאמאלהי-ל ניאל״להטזכטההעיטךהכתויהכיככי• ולאיגויאלא
שיה נ •ל*הי״שפש־הלכ* שלא משיש ללכנל כ• אש ״מיך טזטי יפלטל התלממיס
יהתכי ס יי״ ה״ שנה ט אמ נאי פ ,אתר!טא שהזהת־ שישץי איש עגתו ויתותק מקיוניו
1

נט

קלא
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גרי לעט״ל״קישאנשיתייה׳לליהדה ל• לוה חלה לכתי המויה שגילי להעלה׳ ישאל
»איי שהחכמה תיאאחימ יל שליא ׳שקיי על העק ייעגה׳ יייסץ• לקח ימלא התלייה
אחיימזנייעהי׳טאיןיא׳יליהיזללטשנד׳לתיעלתהאגטס גלתחירש זה עה יה
וליאא״ד־יש־ינייך •ק״ידל לידיך להי-ק• עילה לישתה ׳לקהל לממן הל תשען
זלליאמי׳לביקחכיתיל• חלי-זי ל! עין
!ייזראטקאנילכרי׳ה׳א-רךירש׳
אקלעלאתיא אמשיך להדיה׳ ה• עקר תלמיייה יזיל •ה ליד קה ל״יך• לכייא לעי לטמר
היז-שהזהלכהא-ייה־זישהיהלכ״ז לעי יל - ;:ז  -׳• .ה ׳היי תי-י-ה יהיינייתק
ל׳ינילה להקיש ת׳ יה ילננ״ זה לה הש־תגעל״תהיגל שלש העירה לשנה ׳לישת לקל ל
גשנההשל•*׳תש לךטז״שתהיר ליקה תיהלי• .י־ ידתה חינהיל• יניד חשש ש דא
•לילי ח־הייה־יי״ת—ליז׳שדילט •ליל לאיה נינה ׳טכל ש.יט־י.יהגעגיילטי
ישלהאללישלשייייסיכשזחיתליילהיאל לק איי שלא •לילי איל נזל החיי ה־׳ת
לטין של עלש טאק לה״נ׳ תיעתנו לרעת לשעה לאיתי גישעיש׳ג לי גשי תהישע'
»לא ליטייהל״קיש ייטל כיאקליייל על ק ת י שליתי כרהייינ; לני לא טל גיייה
יהטגה שאק לנ׳ ללתישל לעהן יתיזה השי.״ שהנ׳ m׳• ל• ידא אל היינה יט; עיל י
»לא •ק־ה שט  bני״ה י זלק •שלג׳ לאלתלשלי׳תילהשת־ל ל׳ י ר שטא שליית אף
עלטשיהגאיטי״&תיטת׳גטת ״ה שעה שייכ ת ״ ל שנהלישנתטיגילהליק׳ש
תייל ׳לגי לילי הנטא• לתלינ׳תעל שניתלישטהי־טייהנדיק שגי׳ שה״-ייילו
על ט ק אתל ״ ט אית אליך אך ״שהשיל לילי חי •ע־ ״ י ג יק• יש על נ הל של הל
לערינמ״ חטךק א י י על ק תהינ י .יל לה-להלננח״שכשטלישג״התי את
הנרק על ט יגא השלש ״עקל .׳הייחק ט ט-י ת גי נל ה שלושישעיה חיחל
זטלנ׳גטליישי׳ג-לסממגיללכהזאתישחל עלל טייענינא אתליטך• זעש
להת שאה י ינאי א ן גליל הגי גאל לתייג ישלי-לעי•! ט־גי• הנגיא• עגיל ״ ג י
לעהיעינש שטאכאש־״ינילשיניתטעללטה ׳עינשה •לה ״שכש׳ ״ חית ניקז
•חט• ׳לי״ שטישתינ־שנ־טלש כל.לה נ~; ׳לכל לכי י״נ הייעשה עי שיכנ׳ זה
לשת׳ השי ילי׳ יידזה-טה שתשכתלהלק לעניה ט ל ״ ט ק ייעל י ש  ,׳  .גל ל א
ט לג־ק שיעלי חיכש -שיה טל ליק יל״ טי•׳ עג יי ת
גכטיתלנישהאילנשה
מענשעל־לס זאתש־לכט״תינשאשנהיישהיעחשיל׳ חיניייע כ• יי״ לתכלית
נדל• זקכענקלישעיעיגליאתש־שנטזישלנישא׳נאיישחינ׳יש,שישגיט ינית
ייקגל עלילה שכילגעילהטלא״ שגטזיש לנשא שטר נ יה של ה חשי ללל תגי ש׳ג
איידטטהלרעתשעלדרךלכ־חישעיהלייעשכייגילללטעל׳ יי( להש״יה ע ט
ע י ילטשהשלש טיק׳•ש־טאיטהטייעל שעיל״שי־ליתיטעיטהה״נה ׳יעתגי
קטה״ללשיגשלקאהיתאיאקל^ג״טי׳ליי־גתת׳לטטה שייד• לחיל להה גלה
לי״ךשתילישלאיתישל״ליירללאליליילשיטתיעטךהלגשי״להיעקיה ״׳ניעי
לאישיזשלטת לעטןיישק •שי״! יתעש ילה גה ק •תישל יפאת הגיית ׳ההניטן
י ^ לך שיטתשישימ־׳ה׳ ״ן
fט•טpטאיןניטנ״עליתלזהלאעשל׳תט־שע•ש
מאן• יטשקאקעמנייטסיטמדהןשהלששיגיסכי^ינישהעין״תת׳ לקי׳ש
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נחלת אבות  pflרביעי
״ס־תמ״א שאיתס הגחתיייויקינו יק העדן פי לא כרוח של ייינאו
נכי
לאנינייש ני גישיי ׳.ה־שעיהילאכנחתתגיפ׳תנ״סיחהניייךם היאשיניס׳ איתש
מ• ״יניא נ ,ת־ ש נ ז ,י י ן תל הגילה להקי ס ת1יה שני •העש ״שירי הנליתנשנ׳ מריש•
המשקי-ה שי סלכלה־ס לפי שה״יךיש שליה •שת״דככפל• שנאתי כ׳ תקותמ
ניכית שינים ינפ היה י׳ יא א״ח •1ל מ ן מתנן נ; ינאי שלא הקי״זי איש שליש יאפי•
גי-נזק ונכללולשייךישליעש׳תנ״יליתתסייסניןמופינקגממינו׳ נינולאן
עלפי שיהיה הא-ס גלה ״הי[״׳!ייני יהיה אהינ למשה'׳תגתיעשניהאק י יהיין
? זני היא ש־כמילהמתיכנלאיייתיאליהייאשלשיעליהניהאייההעלה ינני על יאשו
יה ז׳ -ל •״ייי יאש לזננ׳ ׳כי״ה׳ נפנ• ארה הנככי ה מ י יאפי לקשן תמני יהקשן יעלה
ל״עלהעלמה על הי"  cכעני י שהיה וננ אריה והנקלה קלה ויגזהאתהגמי שהוא
רי-זשיי״יי־מל״שה י-ל־׳ א״יהילןאתמכ״יסייזכסוחעהנשיליסיחע ״המשל
נמיתשיתמכי המ־ה לנעלילתייה שהה אייימ שנמנייה לפי שאף על פ׳ שיהיה הקפן
יילה עכה יהיה אייה ויעלה לגיילל א״ימ נפר לנשיפין שהיינות הסנהייק הת נניין
ליק־ש יכ זל-ה ״תממ־ ״הה ״ה״*!תה העליינל ל׳ קמק הראש הההימה שלמשה המנה
יי״ש־כ מימייממ־יתה״יינההעל״גהההיאינ״יןהשהיה שהל •עלה לנחלה יההפן
ג־משהזעייש נימ-עלכ׳ שיה יה יאשה שיעל היא ולא יעלה עוי ולק יהי  ATנהיית!
ו ננ לאיי׳ת״שה יאמן עלה לגדילה מ ה :
ח ייס רם
»5
רי־^יז־זי־^ה יידו
?^־י
ידא ההיכל ׳פייוחיה׳^
שיקיין
לה׳ שיני לי-עלה' שיהיה
ניתשני יה״ של ״ייאי
למ-לנייהלי״ןהתייה שמעלי ת י ה
'הכינה ״מעה שיעילההוה יינה האיש
רהייהלמי״ ש כימ
ה״עלית  p xיונה
לי ״״ין ה ע״׳ לאין רני יעקב איכר העדסש ילעילה היא כ׳ וה ה
 6־ ׳ ש ,ליה ין.וגיש
העילה ה״נההואוין
ייזנל הכי״־שיהיג־ש ד־ד דיכה ייפו״( דור נפנ׳ ו״עגי לעילה מאי
ננינאיניכפיייש
י •נאי גוה שפי; נ־־יק העייים הנא התקן עיגכך
ויעלי י ז ע יש»נ א
ייהנהייין שאין אאי
ומ״י שלק כמ-נ« כפרוזדור כדי י׳טרתכנס הי״מ שלי״מילא >T
!ניעתנ׳ ליעת שנתו ל ע ר ל ״  ,י
היא יני ספת א״נס •שלש
יש־עה׳ ימ•"־לא ק דיה איבר יפה •,ג־עהאחת האיה״יהיף״עלה נ
ידישכמ ליפא־ל נ
נעילה הזה  bול ריח
ל ד שדל האיה עגי־י
שלייה כא״רז כי אק
1,
דיךס ש! ה לכל א־ס בעולם היה סכ ח״
ה ייעשה ו מ ^ ן ויעת
ו-לשנ ייעת נהמתי דעיייס הנא ויפה ׳״עד־־ז ימכיי כשאיל אשי אזה
יכנ לאייית נ• כיה
הילך שייה אגל על
לה יד״ ש על״ שלית א״ת יגיל קידת רוח
נ העגיןההיא א• xלן
היש עיש
הא־ה
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רפבס

דישעי-ו־ס׳יימי-ק•׳ כ ע ו ל ם ה נ > < מכלה׳׳ לאל

קלב

•שאילעלה

0

ול׳הגי-ןטשמיל
העילםהזה!
לנןאיררטיעיןנ
הא־סנזההזייןטןני
שכני •ש די־ן ההר כ
ולה •מגי זיילו הלה
ג-למילהש־געלשלי־ג
כיןנוע המיעלימלני מבג• שהלס־ז מ
הישעיס יייסייי היייקיה יטא שעכיני
מיינה איןי *זי[ לו יגייוי־ה ולה מקנה
דעולסהזהאיגס־׳רנימילהרעימ גהנ•
יטזשריטעיההסידיםזהלא לה! לכל׳מו
עגמשט אמס הלא הכנה מל העה •לכן
אלה גיזגייה'כיססהמ היעלימיהימייוו
א׳ןראוישננ״-ו ל,נין הישע• יהס-יךה
ויזגס כלי על לרן יאימ׳לא כ!וה יימנו
ה• אס נגמינמהעה לא ננמינמהעהו
געגינ׳ הנשמ־ס  14ין קני יאי וגלכי
•היא א׳ייז כיאיר היאשין שהע׳לס הוה
הגייןשא• אנשי י׳למ׳ ואתויס היראו
דימה לעחיהר כעין  tהשרקלק ל• הנה
•יגסכל גגשיה לגי וינא! ימינו כאשי
הכרז׳מרטאשסהטמהקמן הניךכייג
נא! כל עימ שגה גן •לד והכטי׳ט כלו
שעי שה׳א היןיה  tהכיג׳עריןל-ן ירא
מ כ י עילי• ׳ההיין כלה יהככ׳ האיינ
גנגס הגימטמיישנ הילן א׳ השי וידא
כוהמ השמלה ויאיח שהכמהיאש׳נה
מ י י ד הגחלה אשי שס •שט כסאימ ל
הכסיח היעילה ויריגיידזייגה הי׳יוו
למשכס ימה היה העילה ה1ה נעיך t
העילסיהענין כהכן כי׳ שהכינו!הה
עילס הגשטמכערן הכחריי ל!1ליןלק
שי״להש־להיי׳איילמסןימי׳ לימני•
לג טזינימ הא גיהשהכיזחי ה׳א
ההייגיהענ •ן יזה עשי שליה עה עקר
יזנרוקגוקיהסיקלין היא הטיה הוחלה
גקהלמגשנמי היי ממ יעלה ג־.ימ1
•הימנה יכן העילה הזה ׳יד שנימינו
הכהי׳ נהי! שא״ יהמימקהמ־הייינ
נ׳ שכע־ש שגה יהעילס מ א כילי ע׳כ
ייןהיגי השי •גגי יי;׳ הגה ייה כלו
היל׳ אי׳ן י ׳מה־נה מ היא שכי׳
א״מיכש־עמ; הככהל׳הג׳המהגהיגה
שככחחי •מון ,היש ילג שה כיי ש
יעגאי ההי־ג
שיכנס משילסל גאה !ימקשש לכנ׳ השר
נעיקלק כי לא מכן שיכנס מנמל ויע׳ז
שיה כן נכש האיס כעהז מקנה שליימה ׳עמק עניה כא־כעימ הה שיס מיניני•'
יכניהיסכיישמכאלעלשליאלעייןליןימיקנמכשליממה ועל!ה היי הנג א זיע1
לכסלנדקלזקנחלכייזסיטילעשללעולסטלטאטחעלילשכיטא הקנייה ימהל
השסעליליאהוטשלאהיעלא׳קכייוטזושאיחכייןסמיויי• ששימטעש •מכלגשכ'
יינה לימישהעילסטהטאההרוחישהזיקהאיסלעץן עני׳ ׳להכין גח כי• שיכ־-ש
יימיןאייס שלמימאלהעלסהייזגייעליהאמיאד׳ננ׳ ישה יכמימגה־ס ליע; ,-היה
אגל מיר
׳*אקלשינימהת״סלגזטיסגלשיקלזהעניגס ממד
אמהחרען•
*יזתגכיזי׳שעלשיהעהואומרושדליעןינדהה׳מגע׳לס הנשי׳מט ייגין היז״ס
קגשמ״סשלואהערזחריקנההמיס האניטסשטאהשרקלק !עלזהמייר חרגי מגט
נאק אל משמי המגי ייס מין לכי שכע׳לס הזה טה כני ׳אמי ט גי מגט ע י ן מ• שג ככל
חנה לימ שמנו הגעש טא נעחחי עס  mש מ ד הנן• טא מ! שג ויכאממכיTT
שטליטהז

נחלת אבית  p aרביעי
שייל״הלו שטי אן״ייכי״ט י ׳כהייש קללעאהזל הע״מ לא •יכל למזץימ׳ שהיא העווין
והישליאהחוסיכיעולסהוהלא חכל להמניי^
נעלההזללההכללמי ;כעילהלכא
ל.נהישי;הישטהש-ויזונישזהאמזהנע<לשהוהא־וי ההס עשה משינה לפני הויע
וההילה ,שה משכהלכ־ניילכ ה נ״נא זה עןהי נהיזינמ הנייקיס יזה עימי נמהינינ
הישעהיייאההי־שיתו״י אייל• ש״איזא פטיש נינלאניוזהגננניכאהל אניוהוא
הי;.׳;הה־ זה עי־יד כתכי־נכיי־ץהי-אנ• כתכימישעיסיהסהשכ• לו *שה אין אמה
״ י ע שכיעלההוהעשה מזכה •*״י להההניאינייאלן ואעשה משינה אימח'לי העולש
הזי י י ״ ה לשכ ׳  -ל ה שכאמ״יינ׳ ייהה לעינ שנמ זה איני ״ינק; כעיכ שכמהה •אכל
לשכמ ינהכיהי!ה.ני;נליכליא״ממו ׳״אשיהייאייהעילשהוה גנימיעראייההו
ל מ  1י• ש• דפיו •-י ״יזש־ ה ה ה ה יה הייהנ״ש נתס־ נימהיילן לפני להא׳ "  Wלישיקלין
זהי! שנייה ״כ שיל ;לפיזי י כעי ה י ש ״ ל י ; ׳לשיקל׳; כעל הפיזחי ילל[ אמרו תול
נש_ה ש־נ־־ק״שימקשיל-שננשל לכע לשהוהלשש;׳ קישיניאו״ילאי״ןההשהמוקן
׳זכי; אמה •ידע שהיי עליי
להל ל,לה ליה הלה ש-כקשישלהש של לטנולההיה
שנק ש י ,יד .ה כ י נ י ל שכ נ שליל נע לש היה קל ץ עלה ימ וי של ה ש ף יכמיכ וישכ •עקנ ימי
אלה ־כ לי מ ש; יכי כיל שהנייקה ש־מקשיש שליל כיעילה הזל ללא לה ״כקש• שיטה
נ ־.־ז—.ה״־ךש״ל־יכ־לילה״עגייק״עלמהישיקל• • 1הפיידיי!הכמכא!י!י
והי;  -הה־־.׳ כי ך כ שי .ה יכה שליש •ניה׳ •על ״שיטעה לפי שאי; שליש אהי יי
לנה אשיןאקליקזמ״של מ; שלישעיתי״טייל;של,נייקיס שה«
יקכ.לה  -י ה
נלהיי.׳; .הפיזי״־ זיהיעלההזה שי.י\אייןוהעכילע!לללכא
הי״ז •י ל שי.׳ קשה ל׳ לי ל״׳ לכי ש־כיההגהי נ״ה שאי; שלק שהיזס
ואג*;£
ולפה מ ׳ הימי לי •איייז כ ׳ ה ה על ידני ש שלה מ ה מ ״י; אהד לא ע!
י ־ כ י ־ ־ ש י ה ־ ־ ל ל ה ה כ ל • כיניתי •הנהא״העולההזהאיהמזנה !הי יעשיסישוטש
י׳ ש י •  -ש ־ ה ייל י י ה נהנהנטהמתמלינהתיעה ה״העילהלכא ונ; לקיימיוא
ואץ״כ־יןאהקעליההאו״מ
• ה ה להיי״קעהת״העילהלזה
ש; .יי:
1

• כ ־ י ה י׳הכש שה־ זכה י י .ש ה  -ש י י  .ש ה ה הכנה ויה שקי־הלמגלימיה״העולה־יא
ר־־־.ייליהמ.ל מ והקיה״שנה ש״לשליאקייהלמכלימהיאיימישיכ״המגלימ
» ה ־  : :ה ״ ־  .־ • י ה יה יישי'לפי״כלתייליעילהלי.אלכייןכךכיכאומ\ו״;לא מהא
ט י  ; .־  ,ז י כ ה  , -ש ל ט כיה ש־י ,ל ,׳ל־ לכה אלה לקבל %י <והו\שכ־ ,ייעמהיהי.ש
נ־ייי־ שי;ה־־היימ־דכ״כשי״יימ א״נהישלההה־הוייהיף״עלהנעילההוה׳
•עלהענק ה י ה ״ • xלךלה־לעלהישהילעילשילזל ׳נ־שין שישמ־לכיההו״ןהקני^
•־כ-ז •נ• י»היקני־.היי״ל מ ל  1־ י פ נ י שיפכ־י״ייכהההישאי; ל'מי״יה ׳להתקנה
ו ט ו י י י  .־־־.־היהיהיה• •־/•• .ו״נההלהכתי״ליכייהלמה״עלימ׳ ויי •תן
ו״נהכל ע ־ י ה ״ מ לה־ז־יייניטנגיניסלנזי״ה^ו״ןקט״ה־יניכייילכיטי
׳שה ה•כxו•למה•הxייכ•ה ו״נהכל׳ כגז״ימלכי 'ינאי היינו נ א  xנא! נל ש״מ
שי ".ל; ילך ׳לככ־־־ט הלי י ללי עילי״ י ולפי י ה'ליל פיי! ש ליי שיי שלשלה היההא
עילהלעגייה־ והעולההנאטאעולסהני״לישלקיפה שעז יויומכמזכה ויןעשש
1

עי כיס

קל s
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•יכיהכעולסהש-ללץקנקהשלטתמכלא״העילסמא• לטששהלאקנה לאמו
•למיתכלל אס לא ללן לבגה ״כאן יק •בל שעל אלת 6ל יןיתחיו שהיא הגימל נשלם
מ א מכל א״ לשלש הו ה שאין כאן שכי המגיתיעס כיח סס ו ל ש ק לין שיא אשי עשיתי
כמקימהשמדתכיאסטההעילשהיהשלסהעבימ׳ יהשלסמא עילס מיייל אין
•עשהיאסיעיןמהעגידהלגייילכההתהמסינישממאלטש־ וכללי׳ שאייישרית כזה
למל שאמח ׳ל כמסכתיעו יש יןכי שלמי כשעה אמתלא המי לסלק <י־ה ש;יאל ל' כיש
טא שיאי• שנרעיאטנל על מל יפיל זל לשס של עילה מ א לט שנפל כי כין מכממ׳ כבין
אינו מגש ט לנל לימכס •יוטכשיאייי שלס מ א על עיייסלנשיייכ לכי שטא כא לא־ס
ידיאמיהייית ייכישעלילייאמימאשלעילהמאטןטלאאטללילא שילל אלא
כדיךס ׳׳שכ׳ ׳עשחתיהסגיאש־לסינלטן יאה לשטנל שנאמ על לשנ־נלנכש ״כעני נש
נלפרממלנין ׳טאי־עתליאטעגפילתימייעתמישליילגןנגיייל ׳יניני •לידה
הלויעסליכאלכש״יאלשכןיעיס • יומישאייילכי.׳כשעתייתיט״ שכתיכ נסכי
לקגללשליאטהנאלהסקלע׳לסטלינכנסנפ׳לסמא א״ינסיש• •פרש ככל יקיש
עלעלמידית למתיסלפ׳ שהיא לעילשאשיתאא־וייוהכלמאגילנפש עס מיף ילק
גאמי שלש מאלפי שאיני כן עמל נטיל י אגלתאאאייקכש־יגללאל ׳גתפששה
הסכיאטא^כןעלשטטלרמסכתג מ ט י־אמ־ מ שידייס ללי׳ ל־זכיד ל טל
י^יעהלינ׳עינעק נעיך נחלל ימיה על ה מ לייל שכ־וג כשפי ל״-עכללטמ עשיכה
כיה יל לעילסמאאיןטגין״להל״ה ימיהרידלמייל שאייח לעל טן כ׳ לא
אכילה ולא שמ״ה ׳כמג המכה לטא טי־ני־על שכיל כפי ה מ נ־לדיעל״יניס לבי שט א
טךאעלכאמת ואסיןכלנ׳שהיןכיגיןיילאגייה אסקמ־ןשהתה־ה ׳לשתילי
אלקתיטזתמנילהעלאשישלהיחפהולשניג״טמ״ליאלממד׳ל יג־אי ״עלת
שכמ־ןיוהיןייישפאמ׳ שטל ייירע מ• לק•־ ש ״די־ שאילי לאמי; מיל ״איימי• ל מ
כאימי׳ לעל א" ,כ׳ להניף ולא מיי 1לא ידע על היזל על אימה אס על עילה לתז״ל אי
על לעילה שימה־ש אהי מטתלמ־דס אמי• ש־זמ ל ״׳לס •יייס מיס כי״ שאיית מול
••מאאלכישניןטיעלייאומ־חי׳גשנאימ־׳נשגנילכחכהסלל׳א׳ מ״אייי תח
תריכשנאמיימ־ני ט׳ידש יאיליעלטקלטהמייילמקיטה שה*״ן כאגית׳ •
מריטמכהקהנןחאלששטלמטשלאלל מימא־רימ אלק גייג׳ ׳גי״ה שעה
לאיא־ייעלעלסמש־ייתולאעלחמסשלזל־לק ל מ לנחל כמי ׳ לפי שטה פשש
אנלש שלא יאמר על על עילס משיית ט אס על לעלסהשי תא כההיונל ומשכ ליק שה
י ט מאיי שדיאטת לנחל על ליק לתא-ל י ילשתלייתקמיגיאלק שלא א י י ח ט
אס על ט ק אשר ״דל אמי• התדיל והה דיקא־יגס מ מ ; מ פ י ת יתט—האט מכי
כשער הגמול הכקכנחנ שכל׳ טיזהיכהג־׳לכא״ת שלא א״ילעהאץ ט לף ׳גית על
ו ק המו׳״ה ילא על ט ק שאאר לתד־ל ט על ע׳ לס לג ש״׳ת מ ס לה־ה ה ה ־ ל י׳ ת •
ושהנהטנקילמללטארא־׳ת׳^ שאקכעילסלנטא מןעדלולהמטללושת־ללשג*
עגיטסלאלדעת שדאנשישלנ״שט אמרי עטנו• הלג־הת •אי׳־ט שההר• התה״ל לא
•מ׳־ xxn 5שלש מ א ע ל ו ק המוטה • והמתשליהכא״מאשלעהיקניניף ידיה
-
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נחלת אבות פרק רביעי

דיליד מזה שאתי׳שכזק יטז״עהמידס •ש נוף עייה שאין וכאם כן העילה מ א • ימי
יס־ןהמלהה!׳־ כנפש עגמה שאינה נין• להשיר היזשכמההמון שאינשמאמיניש מנ*ן
<ךה הלה לגיף כל ־יל!ה יינדן לנא״ שזעה היא מניאות שלש לנשימת כהיייעו ננילימ
ידכל נש״׳תוהז מה שהל ין הימנ; כעי ה מ מחל כפ• שרשה האיזנס לפי רעיני התעגש
להיכיחשכמי״הש וללה •אמי ששעה כיאה על ומן התא״ה או אחריה והניא על זה כה
ימהתממי״דהול כיה שמכיאיכאימ! שער • ולדעת הוה נשו מניניכמינסיכיש
ייהכ״יהשכ־־״ש ׳היחש-איימלמתהומכללהכעלשפרהעייןייסחשכילעשית כשרה
כמינאי״יש ששה עילה הנא •א זי על שני העניניה דל על עילש הנשמיתיעל עולש
התה״ה י שחול •ש־ג״ש לנל אה־ ״שני הענינ־ש ואניככי עשיתי על וה מאמי יןיאמא
נ־־עיל״יש ׳נ־אי־נישכשייתהיחס־אייתלירדייהנלהיוהמעשהתעמועיסנ׳אין
ה״ כיה נין המנ ש הי1ה ג ש״'״נכ• אש כי״  tעגימ יל אש שכי ה״ניתשנ״גו ונייח שהוא
ל -ה ייך.ה הא-ש ״יל אהי היימ תפיש אש כן עילה הכא יעל עילה הגשמיתאי אהxי
ה״ניתעלו״ןתח־יתה״תה שהיאהעהל־עתהישיקיאיילפהיקהייןאשכמי' הרג
׳אהכמייהיכהנה״נייהיכחמישהשעניתשהגיאהיכהנח״נילא יומו
ה״י־״נ׳
דעתי לה-א״ת••יתיעש תאנ שלשיהשעניתיומייההוללהיכיחמייהמהמיחנ׳
יי• ל• על שכ־ינהלה״כמיכינהטן״אע״״לכי־ננהפליש יש•׳ איהליס ל ז י ד יגולו
אזל• <נה כל שפי• י״״ן״י• השיכיה ליןזי להה ילה ייעתי ״ה היה להפי ה!ה כ׳ נשניאו
נשכהה־ןייהה ׳לנייייכיהיתהה״להכהיגה״ךישה וההלל היונא מכל והשיש יינימ
נ מ י ה ה שא״י עלההגאעלעלההנשי״תהגהלאיהמייאחיהי״תיאה שיאיייעל
ויא״ שנפישה״שנהה׳יכפיכלחחי״היעיתאהכפיפיהת
ו״; מא״עה״־נה
הגדיל שזיןתה״תה״תישנא״ייעלהעהכיאשעלעילההנשי״ יהיה פי ה״שנהליעמ׳
ב; שייכי שה״יכ״חיייהיח^התקעכ״ןכפיו־ייכדישתמהלשיקליןגיאי כייאהו
ה x׳ ״ה העין; ש־עשהנפיוי׳ר !״ההיייה שיו״-זכשיקל״,כהכנה! שה ״תקןניאוי
יעליההי־יכה שנ־כתשכהי״עשיששיכיהכעילההזה״כלח״העילההכחואין ראוי
שת1עה כה ג ׳ ש״ ה ״כל ה״ תע״וי ייעייד ״ש הימיין י״! שינה הכמה ״פניני ״נשיי
והשניה״פישיהjx״ה״כלה״העילהמא
ש״־ה״״לן!״ שיהכלה״״יהיתיין
זג־לז-״ההדהכקהשיהעיייתיח נהקמלהיאמהה־כהכ״ומ״מכגרינגר״נש״מ
«ליה ימכ״ ״״״*הש •ה״י שמי יפה •יהי• שה״־הככל ימיה״! •זכה לשעה אהמייש
היה ־י-־ •י ש י .י.־; ש כה של ״ה יהש לה היה •דשה לעשמ״עשיששיכיהכעהלא למגל ת
היימה לה כ־• שנלחנמייהאהייההלא״הכמכלה״העילההכא כל! שייעשה הכיעל
הפעילהההההכל׳ ש-הה־מכיישייןנהכיכלה״היעלההכאשההאיונ• לאין שתוי
יק ח״יטעניןהשיקלק שהנה״הנינ ׳״הנעישי״היפה שיקנה האיה שינה יייכ של
יןיתייהנעיההנש״ית״ככתיכיטתכלח״העילההיה• נ• אף שכלימיירה יהיה
ה״־ה״ שתיל לקני ש.ה שליןימ ״ה נעילההכאטליחשי־וחשייו הנהכזהוכיעט[
עין; הפיזי׳י יעני; עיעהשיקל•; השי הנה ה־ה כח״געותחימו מקין • וכני י״! על
ו ה ה ״ ״ ׳ י שה טי-יו ׳נרקהעהיהלניכינשיריליעשעאענל המשה הוהעלפנ׳ יי
;

1

שלהט

ק לד
נחלת אבות  piflרביעי
אלה־ט ליל ינוקה מידה לני לבני ייאלהמי נשלה הנשיות לאשי נשימד לעזמ אמ לל
הממה הי אמ שהיא מקק הכיזחי יאס נכיש עילה הנא על זיין מז״מהממיס •ידה ענק
יזשנמגנשאיזי• שי עקל ל״אמיהיאש״ ,ילי שהעילה הזה היא הפתחר למק א־ס ני
עניי! ללישקיסכזקהמא״ה׳•כנסלאימ׳ שיקלק ״ד׳ נ העילי׳מחייס ויע־יזהיס
ללימלאדס נשנילס ננין .׳נפש יינה לי״י לעילה לזה יכמ־יימלימ־ לאל לזה ליאיר
השני לממהליל נינילס כ• לדלי• ס למשי מכ• נסע •א׳מללניל ילק איי שיכל שעה
אהמכמזכל ׳מעשים ש׳כיס כשלם ליל יכל ידי לעל ׳•ידהיזסיכל הי• העה מס
ה מ ק כלימי שממי מיעלמימקק מקנה הנפשעה לנין• כלי׳מש שנ־הה כיזכיי כעילש
הזהכעשימהמשכה׳מעזסשיכיסמכל הזידימאשי מקנה כמזכה ׳מעשים שיניה
אז־ מעשה ככל ה״ השלה מ מ כ מז״מ הימים לכי שאן .על כ• שממני׳ שיה הנכש
מניף כיי נע׳לסהזה הנה •סייהשסאמלנהאקמשיזשנענק שלמקנ שה זחמ ליש
נמעשילסלשיכיסזעל זה אמי׳ ״הניע! שכ״האשי מאיי אקל• כלס מק אלי •מי ישמ
שאק כהםלאיכימילאמינהיאמי׳ זללכישקכלישמז״מלימיםסימכל לייימליש״ז
ג נ י הס ק הע לס היה הנשיר ל׳א ימי על ליעילה •דדא לנה הנשי• נמהל ניה ןנ׳,׳ לש
למינה העי לס
היה קנה נשעה ההמהמי זכ״מייה שקנה כהל ה״הע לה לליה
הנא לליא ימי יל עלו נחמי מ שיכל שעל ממע שלקיימייה שיל לענק לשיה יל־עיע
יכסדימעלה מכלה״ לעילם היה לנה למגאי יא• זל ס״פינ ליי ׳ נינלס זדא נלימ
נלידורמלעילמ׳מנגיףינפש יעלהעיעלליאאייאייןלנכ־היהנסין כש־יהינמי
)ויש עיר כ* יס ענדה מןס ינקה ישמ לנימ זככי מ י י מ עימ
,

מרק אפי לא נאיי אלא אה הליי שיימלק ל׳ על כל עז נימ׳ יד ז י הי שנה
לזאמיעםלקייימהלילקשהללינהליהלאיינ׳ שלמלנאי ולסיע יהיר
יכיממיאקחיששאמיל׳ימיך־ס של׳ס לכל איס שהיא לישיל ללמנלנעל לאנזש
נאלכה זלק ליחש
וזי ב נ ם
ימימר <לס
»ל למכס ר דכ-ס ש רנישכעיןנךילעזראימ זה
שישעה למכס וימזנ
עניני יי כיי
שנקש כלם אלנמ ה אייתרעהאו־ת דנדץ
כמיןן מכימכנ• איש
היעיסי־דלנלכן•
נשע כעסו  bתנ״כהו כלפל ליכי כיין יי
היאי־זיקיכאי נמילש נשעהשכתיכיטל ל לי״ע־ל מיק מכ׳ לא
יושנמממ• ״עקנ
נאיי אלה מכי יליד
לו
יאיל׳ שלניא יסדי לניניו ואל
שי׳מלק ליכלעיניממ
ה״שנמ המשנלהיאמ נשעתנדרוראל תשתדל יאף על כי ששליל א
נאןאאי״מחריעקכ לרא־תיבשעלךקייתן איד למייל׳ ילמ ה
לשמי שנימ הראשק
הניאל »כל זל למכש
שכעגיר שזכר י •עקנ שכי־ 1הקטן איכ ננפיל דל ימרמנזממ ה
יבהשעהאאמכמזכ א-נך אל תשכח
ו הימה ׳הדדי יהאמ
ומעשיש
לל נ  !> Hהעגידה
1

ומכס

נחלת אבית פרק רביעי

!ייעטס טטס!לי י׳ ונדזכשלו אל יגל לבך
™ !6שיש גש ל מ ע ״ פ; יראו־; יי ורע בעיניו
',,,.״.i,״

וז׳טששעהגלמשגה

העג׳יה•

] M

אכל נטך שיהיה כזמנו הראוי שאץ ואו״
יירנה אמהניח על כעש! ה! א ייעשה טינ י
ליממינשגמכעסילפישאואיננ נדעמו ילא יכנסו רנריו נאזנו • אכל יוסף כעס על
לעז! onעל  ionיעל זה א״י הנטא יז־ל! לכס הן האד אשר נשהה נאט ני נהה נתשנ
טאיינללי״ישיז־ליממנומלפ״טכעיישישלימחןאף ומוגיימהכעס׳ זשליזה
יזידנ־זל הלל נישה עינש כ• אה מגיל ועור מ ס ף י ולול יאוילאדסשיהמק להניח עו
שינחייהנוו 1לש1להנליאלאינ;נשעלשהמיטשללפטושאזאקראי• לנאיא
והינהש י״ילשהינ׳ ״יגיש ננעיז ילקהניר•אהכ ישכיהמי שכעמיהיסושנעמ ללימ
ואקחכיאלה דכרטיאוכינרלהנאכ״א־טעהההמהירכ׳ השש לנחש אגליסוהוא
והשעה השלישימ היא להרס מווו
יזהיעזשהשיכישאקכלהש-ימראייקהלה
!היה־ הל משאל ל! כליייר שלה •איור אלה הדלריס שאימי אלה
ידמיך הכעש
ירזנהנש.מ למימ הנ־ איעמה רהט הינררמאיאטעמא רהטאלוידעמרהטט
נ־ימ שיל כלי פמהלהמ־מהניי• ווה אין ראיילינשיגמנריולטשממירננליו
כענק שכה ש־ *מהיי !.לה-נהלי ט!כמה ש־ינל ללמ-ח ט !לכן סיג הוא להנייי עי
יל שעה ט• ה א שלה מיהל׳ כ שעמ קלקלמ׳ כ׳ עה ההמ הההעשיס
ש־מנהה ״עט״
השיג ש לן לא-הלנקי אלאילכ׳ אין כל לשעימ רטהמלוה כ׳כשעמ קלקלתו ימג״ן
ה־•־.׳ כ׳ נקשה נכש כעי״ כ ש כ! למ״איל• מעלה ׳.וינה כלט לימי שכאמליאייס להנקה
ייינ״שלכןה״מ״שמילנלכןליאימו לטמה זעה י וזה עיגלאימחואלמשמול!M
מיייהלמיהטלל•שלשמרלימטא ה״נית השינה!הספק כלט הנהאהכןכלהאממ
ש-׳מליזלזלהללנ -שישייפיכיעזהשיטהייפה שעל אהמלעזמה י אכלנזתנס
כ׳ שש-משיז־ןימיילעזמהוטהש־עההאהינקשיה״שנההזאמ• והשעסהשנ•
ליה ש־ כמלל״שנלטהמלהגמ• זיעשההמה״שנההיןיהמ שיפה שיעה אייל של יןימ
ד ה נ עלכיכה יי-לה״לעילשלזהנה״לגי1ללליי שיימל1המשאין יטי עגו לנהתו
נ׳ל להכ־כיאהיאכמימ• שימי ׳״שללפנהיש״פניוהנאוהמהיישנהככאן הא״נש
ש •׳־לי־;.ל־ .שיאל-ה—אלמשמ־לליטמ־גזעמקלקלמ! שהיה הכני שלא •אשונ
י ׳ 7ל־ל שי.׳ ליי־מ׳ להנקה יייכ׳ יל שיי ה כיכלמ׳ טל ׳הטי לכל ארס עס יני• שלייה
וככיאייינלקדסנהייין עלש״יאלהקש[ שליה
שה־יכנפילמייכיאלמשימינו
ירא״ שנדיע״ל רההלעשימה״יסיהזה היגיי
י י ש ־.ש־י על י שכמה כיי כהי
של -ל ״כ  -שהי לי־ שייל כ• י יל י׳ א לה ייש ט כ• אל ש־״ק איי; אם לא גאייר אלא אכו
יל •יי ש״׳הל;ליעלכלעינ מה וגה כסלי* ה״ שנה היחייקיה לא מ״נא רני ימה ט
אל לכסה כיי שליה ״יל ט של כלל י ועור כ׳ יל ענק אייו פן יראל י• ורעגעינת
והשיל יעל•! מט ייי־ילל״עינימ ׳ !כילשללש״יאלאי שליל •אתי יכי אשי ט י שלא
•עשה מיס יכי שטעטח •כפי השמעזנימ״ של אדס אשי הלא;וינ זאתי שיש״ת כנפול
י

,

א׳ ־נו

קלח
גחלת אבות פרק רביעי
אימי רד שהשהישינמעלא אט יייייל לי על  bשמידי ר עש ידי״ס א!מי לעי איייי1
ולמל מטרט שלאיטה הכה לשימי ל «
מןרהלאמיןשולאמשיראמכניעמן׳
לעינמאייכ׳׳ יא־ןלנ׳ * א י ד י *אוייייייעכעמהאיה שיעניש יה ה  preכ׳ מ ה לא
גימ ככמזנ עינש השמה י ילא שהיוח; אף שישיכ ״עלמ  rל עלי׳ נה כ• איני משי י המן
ר העינש אשימל עלמ ליש עמי ח ל על יה שלא הישיעלמ למה אמי ט אז מכ;׳ ששייז
גמכלמי ׳כשליט • ואףשיטהקמליטהעטןאויממיהשמ״עלמאט שיהיה יה מ ה
שלאישמא• והכמיכאימי ישיא טקטאזלניןשיט ׳ניאהל׳ שש^מיןהכהיךש
אש־כסכרמשליכטאיממטנמשכיראש׳כהאירטשכעיכילטקייןש ויש,׳ ׳כשלי
גיעה י ׳שיין ליהכנכילא••כן אל מש •י! יל כעיישיכלהנ־קי״ןש מייל מ׳ יכל
0ל( שהישע־ס שיאי• שמשלי כיש עמה כאינה אמה נניננטל א מ י נבילה טללמאל
משמה וכדשליכשליןטעשאלינללכןטיןשלייקנשקשכעיםל ׳לכישלילעטן
שמממיכמכלמאייטל־ישטשנעטיהלשליע׳עיי הימה ״בלט כעינש יהשה
וטל אש ק הקנה לשיח ע י ט מ מ לכןטטחכנטטמיאלמש-חחני לימי אש
הילשאמללאעשממדלמטאשל^הישלמהמש״אכא שהש-יאנהכלא נכיימיטלנה
•דאהיאשיכאכשיןליכטהייעכעינמליהשלמנממל׳ לי־אהישטזיששמכענ״ן
כשירי כמייכנטיממ !כמיןש ש—ל •מעלללימהטיטן׳״כיל ׳ מ ש ל י ע ל מ י מ י ר
שמן יש 7ייעל•! אשי ויישש־יאל שלא איי א י י ; אכילשיטיש שהשכ יעלא למיין אף
אכל שמיל• נשא -עלי! אן לשה כל שטא איני ק ט מ מ כ
ולמלמיממעשלאק
אמי ולשיכ מעלמ אט יטא טיא ללי כל עינ מי משי עשה ערן ש -ללה ליה איי[
אט יכילשדלמירץשכטןהשהיללשלימכיןנקשניןימן מ״נ! ולא י_ניז יע<
^השעשלננקעמהישממעלי׳אט ׳לאיעגישטעייכעגיין יכול לכש־מלעוי
האלט שליל נלאה כאמין ומל ל •שמשי אה ק ט אה שלא מליל אמד ישעכ״! אי xr
האימטטאשממלאידיאמהלאמ-שהקיטאא!״!״ עייאלממאיניי-עילאל מינא
כישעישלעשימכמעש־השכילאמטהא־ו״מלי-חנהלימי שלממאיעאאי מאימי
ולקטה סיףהמי״סמ־אאמ״ ננ׳ י ״לן י כה לי  -י שכמ שי •יאה ע• נ  tאמי על עיט
הנה לה כ ן היה
ראו• ל! למ־א מה שש שיעניש אימי נל ק על טנ! ימילן ׳•טנק כעגי!
עקיהטשישכאשיידאההא־ש״כלמאיטעלשטלאיש״א ט נה טא י י ש א נמר
אאר• אנלמ׳אאמהשש יטי! שאמר י ל׳ טעמיי ואט היאה כ ז ניד חנהלי״יכאשי
י״טה ל' כעמי• ער האימ־ש לא א שיא כ״בלמש י אנל איאל נענינה להממק יעט
ולוא ש! ד להטמכ״ ודיי יכילי־מ׳ אי״א כנטל אימן אל משיה טה הייןה ט מימה
•מיי שונאן• טמבנעשיאו־ק • אמי האלטש א־[ אמה 1ר נ ייייט י מ ר י ת ••ש
כמ •שיאל ליךימאמלללל  bשכעמ״ד הכשא כשה  P Tא״ד שכ נמ ״ד האנ ואין
ץרקאלא מכ יאש! כלכד וליל ק אלא כשכל שנלמ׳ ליכ־״ה יעכע׳ כת שהה שיכט
ואניממכמ׳ כנטל ט מ ן אל משיאי יקא־מיאגאכנאשאשיעלא מש־יש ל״שה
שנמליטל יאק שבק שכל יל לכטין ״ירל על" אכל שייאל הקש; ייכט שטי לבטיךש
?אלכמ׳מלאכטישטה׳דשימיאדשלק * wלי'"׳ט הממז ימיי לימ עאךש
נשי שש
C
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נחלת אבית פרק רביעי
לאתשנאאתאאיךללמין
•שיששלתייהלייגותלאתקיס ׳לאתסייאתנניעתך•
זל המ ת! ה •ז לש נחל נתלית גט ארס וקטנה היה הו היי עליו תת  rהשלה הו ה •
שהחלטסהנוט״הלירעלההוטיו ללש על תליתי היערה י יניאלעוילןS
6׳
ש־״ע• ויל״הילהייטשמטן וילינהויאיונמשטלפיש״אמימלט ינאי
•יל׳ ייתיא ייני יעקל ׳יל׳ שמעון!שיראל הקשן ליי שפיישת• לקישור האמייהס י
ל ק היסק׳ מ ה י י
די מנם
היי שני! להליח מאייר׳ אייישעב; אנוידהאוכר אשי שילדיי נימי
יזכי״ס חחי׳ שהו
הילחתייק״
היי׳י היייכדתירהלילדלכה
נס לן על ע נ ק ת י ״ י
ילא יקל לשד* ׳הענק
ת י י ה ל י ע ת ש ה מ ל י ״ ד דיאדוכהיידיוכתובתז ה(הלמוד נימי ה׳קנה
על נייר חדש וד־זלוכד להפך ווה מנואל וני'
שהחיה י א ז נ ה יהיה תירה יי־קן לכה הו!י< לעין אמיינ״יס•
תלי״״ ׳חחי לך •היה
לי חל״ת הנהיייה V
י ל ל ק והי י ח ש נ ה מ כ ה לדיו כתונדה על נהשאליתיספקינליל
ו י ז י י ן שענן חל יה נייר כחוק רני ׳ומיק יי״יךץ! ולת ניילט׳ יון
ש י נ י ייענ ן המלי״ד
הקדו טלאאיטלהס
ל י ״ י י ו שיה״ ל ״ י ס יהודה איש כפר דננלי
הימים ל שטת תליריש
׳ ל יי ת י ה ״ נ ע י י ח איכרהייוכדתורדהפן ולהסיי הספקית׳
לה ל ־ י ־ ת י י ה ל דקעניכייכההואדוכה !אמ ילילחתגחןטק
נ־-י ייייה ל
ניי׳ת
נקנקנ־׳ יי ־ PP
ל  -י נ ת נ ה ע ל נ י י לאיכייענניקקדורת מי ש יט ״ן ישן וקנקן
מ־ש שהנ״י י ה מ לח ושיתה ״ןכגתווהייכד ישן ייקה !אי[ יני נו
יך.ל  , — -ת י י ׳ נ ח ח י ת כן תקני לבה ת א מ כ ה לן ׳שלחיי• שד!יתיה
והכי״תיהה וטת לא
יהדי .הה נ׳ ״ ל ח י ת
1
»-פ י שת ונ; היל־ ״ איכל ענבים בשולות התעיל נהה ספק ליק
לח י ס ה ק ע י ״ לחשל ושיתה״ן־שן רבי כאיר יש; שנליל! ש״ימ ת
י ו  1נ נ עסקיה • ל ס איכר ׳ 1תסתכל בקנקן יו״נ׳ ויש וקניה שאק
להה תלייה נלל ואין
והי׳ 'ני פ נ י ייעתי
<־־־! שי .ת• פנייה לקנל אייא!:כד־ז שיש בו ש נייך ל״יי שתק לה ס
ישן חנייה מעיינת ו
•ע• נ; נש״ייפה ל קנקן חדש כיינייז י
ותלןלנלת׳
נ י  -ת ״ה ש־קכלט די :אפילו ח דש א׳ ט !
מ י נ ה ה ו ק ; שדני
<י.״ל״ ״ י מ ייהיענינ׳
הה״׳נ־ה ל״׳י׳ טח הפתילה על < ״י ״יזק לא א״ נ״י •ק שטא הפך האיש ט אס ״חיק
ש מ י נ י י ת ניעת! משנינו יניסינכתגיעללטינאשייימללטיישתרלל״טק מלס
חיתם
,

היה

עיט־

יל

ט

r
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ק לו
גחלת אבות פרק רביעי
אמסטיאשניידכיישימיחטעטטטסמילאמללעטמ! נשלייימיולק rrvy
כיעמ׳ טמיישיזע!מכיסלאטזגממזכעל ליחוק שאי ! xrtשלא נשאת ישיי׳מ
״לממגליאש!; ׳מעדנ כלש ? מ מ ג ?שני יי׳ מלי מכ? כשלחמזימ •ימי נשליימ
כיכייס שיא? לילחמ!  ?tלי חיזשיסשנ? ״אשי ייז? ׳? ל׳ שני אתיללי• שליאטנימלא
כעיניה על ניר תישונשחי ישי ״ש ז ך יכייי ו?יתח נימ ממגי על ניר ״יךק ילא איי
•ה לאשוי ללטי נזקטס ט מ י שאלי למס אש נא? ליין; שילייי <?שינ אש ?כטלימ
ננאיללמירגא? ל׳ ׳מאאיזילזייסאינישואןעלנגיאשכחיאןעלגנדלא טע״א•
קאייי נישל נכש• למאי? ייש״כישיסשמליירמעיטתל־דעילטייע ולי י מ י
לדאכמינלעלנ״יחיששמעיייייייסרטסיחטמישנקי־אמל אכל ליק; עס ?־״ע
ששלי עליייח נ ק לנל לא ׳ ׳ מ לעש יניד מ למל חני ל! ייי ל,זממליייד• ילק דיכי
לנייר ידזק שלא •יללי לקיא! אנל לטדנ? שש לא י מלל שלא נינל לייד לזקניל לנל חיי
*לישע נ; מ׳•? שללייי לאמי»ש לאיש ל1א כיליי מ׳ ילק נ״ לול שיליד איל א־נ לנו
תומקא־ישליקיא וזכי לילי אלי איימי יישל ילי למ״ללאלל אשי אני• י סן
יד׳סעללכגךושממללכניןיס אאייקמימ-ייש-נךלייי ״למוליליי שיאי׳
••טליןלזקנישילאקלקשנישלטשללייקלקישנישדי״ללאיכלענכיל קל• משלא
נמנשלמלנימשוזימליקא־שיגמשיעללרמ־אימיטניש לאינניולשיי יעיינ׳'
ט ׳ יקטךיןאיךגליייזמישלייד׳שנניעמ״לא?שלין •ייילטיילנייק ילנלמ׳
נידקילאל״ינאייזלכטלמ ואינשליקליחגמןש-נט׳נשלימי־ע מיי״מ^-מ
נטא ק יש; יי!שנ ינל׳ ימיחמלדש ולעניי שי אט ע ? שני ״ שליל יאא־ ״לענני
ילשנ• ״לק נ־א? ל• ל ־.יש שליל יע~ שלק.וניל  -נ א נ?כ:נ׳ אש-ינ׳ לא י מ י מ ס
ימנמלג,י.״ש שאי; לדש ״ ז נ ל־עמלשט *:כ־א״ •ליא־ י י י.י'׳.ל ׳מל״י-ל שליין
קטמי שמל ק יגמ*
שטא ״טלנליאיט ״חק־ק ליא!׳ ״כאמאטי; טקגל ״לי
יכללן ליקגיל שיעמל מימש י י שימ י ״־ שני .י ~י.ל מד י מל ״ מ י ־,ק״ד טיל לט
»זל שיליטטנליסכקישכיש  ?11ענק שני ל״שניס חיי נשק יעי י״־י יט מ א
•ייימיטנאאטיטממט מיל אללללטללול מל ייי שלח לני ,ללי יא? י יי י י
יעי טיל עי איט,ק שני; ׳נשי ״אגעל מני חיל ש נ? ליין יא? לעייס לשיני יאל
יניא? קלמלי־י־ל׳ מי
ואחילטשנכלחוממכלכליימימקמי״מןיכי
כאימטאטלריטיל״״לאמילני; ?<א?וק עליליילי׳ישלאיינניטא שיז-י
א״נס מ ׳ טךישלאטזלק ,ל מ ׳ •!ט ל׳ חש
שאלאטןמיןזקטןייאייילן
כי״ סיף ימאי איי שעלטיממיא א י מ ל ט ל י י נ מ י •ימחעלליעש ״זני ״מאלט
ישדלש שיניסלט קנקנ-ש א-ש־ש שעכיס -מיק כענק שיש-ק כלש ש; ״מק•׳!״•נאי
יןנקטשאאיישישנישחךש שאק כלכאכ־ל ״;א־שיקטח ל,ני; כאנשה ש ש קענ ס
ש־עמס״אשככטקשל־עימחשילאדו יקלל׳ ״׳שייס לכל ׳ ש וקניל אליי י יעיל
שחטל׳ יעי ממחירי?לאימא׳כלס׳ ילסמכלנמיימישטא לח עשל ניעי; ישל
יזלענטסנשילימטאסכלכד ק י ק ה י ק לכי שח אכשי שיינק שלא יחלולח שיש
לזטממשלשיזשכשטסני־גיטק; שטתלנע^זקאחןכלשכלז׳ מ ל איי שלעטן
ענני

,

הקכלל

גחלת אבות פרק רביעי
היןנלה יללמיי איכשי שיייצא קנקןמיש מלא •שן ח » לימי כיווי שקכלמו תיושייואממיין
כעי מל שקכלה ל שליתומנכש! ייס מ שכל! המקבל • י מ י נזנח כמלמייחכתיס גחליש
שככמח־לשהימה מזימה אממכלאפמיסישעאמיהממאשניסינאיסכיעילש ׳נמ׳יס
ל ח ו אלעוי נן עודה שאיי! נכיק מכלמהשחי שהיה נן שמנה עשיה שנה כשמטהו
ישיא ייאש •שמה על יימליקמיגימ״ידשעוידה אימי יכייידשיע אלי! אשיי החי שוי
אלשישחיכמיכושאיןדוחימוש וכןמהכינהמנישהיהיאש ׳שיכה־ ואמומן
גשיךלייי׳מש־ילןעשייהישניש שניה• ואמי! כפי יינימיזלימ שלאייל יק אינעיש
שניהייהיימה שיירה שאי[ נייימיכיאסיסללמ ועלקאמיי1יה׳אאמימ״מיס מנח
! ת ; שניה מי־,׳ שכייה אלן חא היא כאניש י ונשממשיימגינה י לא יכיס יחכמו
וגהגמייינינאלזישהוהשנאשישאלמרעהיכקוי ״ אלה׳
יוקנ־המיני״שכש
הייאימ לכל נ שי איש על ל ע מ לא נ־״• לש ה אתי• מן הוקניה כ׳ אה ליה׳ שענן נין שהיה
י שי מ י• של יגידרא שנאמ קת לן יי מיהיש ״ כק נק איש א שי יית כ׳ על י י ן מאמו י1יה׳א
אכן יית היא נאניש ואילי שלי׳ שה וקניה ממנו •
ירטנם
אפר הקנאה ׳המאיה יאממהמיי
הפאש־  0המלה ליג׳ אלעזי דקלי
מיניאין אמהאדס מן השלש
יייי׳ יעל שליייימ תכממ!
והיא כ׳ גיא היייימא׳ נאתמ ייהן •כסיי
יש־קקכלמ׳ גסייימהמייה ועיקחה
אייינמהמייה כההיח
וכיו שי י א מ י ל י אהכ'
רה דת • -הה •לי שיה רני אלעיר הקפר איכר ולא יגיש ל׳ לא מעלימ
שכליימילא מעלימ ה
ל־-מ ה־־ממ ג׳נ־ט
ה יה ׳־־יני״לא •רח דקנאהוהתאוה ודזכנוד המחמ י אמי לידע
כן
ם
ד
א
ה
את
בוע־א־ן
להיי־ע ולהיייע חנה
להןיעמ׳ ילא כאן
ל מ  .ל מ ד י י  - .ש • •גה דעויים הוא זדה אובר נישאיעהעממ״ס ל
להילי ׳אשיהלנילייש
מאיד׳
יייה י י ן היייכ ייי־רך הילודים לכות והכתים עמה וימומן ואשי יידו
שאיה״פיש־ה יכל• לדחיות והחי־כם לידון אמי המי ונלייי״שלש
הכמימלאללשליא >
להש־גה־ינהגא-ממ לידע וייהוד״; ולד־־״וודע
התני ׳היא מייא
ר נ מ השיה ליה הנה
ייל ׳.׳ג ׳•יל נעיה ל שהיא ־ 1היא ודוער הוא ואייח היא הי״ן יהיא
ל,יייכ־כ״יאלל ש הנירא הוא המכין הוא עמיי ליין יינה נ׳ t
שהיא ש!פע עמה אמ
ש־־ ל מ
הדיין
מגא ו ה מימה רעד
הכלכמ״הוכמ״נשאי
ננאיי־י
כאיי״ח הנעל דין והו>י 1עתיד עניני העילה!הוא w
יא דתה
הקנאה להק שאין לפניו לא ע לן יעמיד לח ן אשי יאא
לעהנגידלושגש׳
יהמאיהילמייכ׳
ייה עיייה ולא שכחה ול<«4
ואמולהמיךו שאיהו>
יאה להנגיל שלשמ ה
המחש
כמו

נחלי! אבות גדק רביעי

ימבס ק ל ז
ליזי שאיזי 1ג בימיה
אשי לא ׳ fiפטס 1לא
שחי ואין עטנו
יטו שחד
שגא ק ח שחד ללמימ
דדין ר זה יז( לששימ
שיחיקק ה ש׳ יזה שלא
•ט״דוחן לא •חייל ל•
אין מיק ל! שח -ו״ה
•טההסחד חנל עג־גי
ייל שנחינ! שליח לא
יקחשיזד לשילימליח
שיעשה איש ן1ן< שיטמ
ידעלחחמשלא •״ייל
ה ס׳ לעניי לטאלייל

משוא פנים ולןיי? כקח
שוחד שד־־גל שלו ודע
שהכל נ א לפי חשבון
ואל יבטיחך יערך שיש
בשאול בירת כנוס לך
שעל כרחךאתדח נוער
ועל ברחך אתד־ז נולד
ועלכרחךאתד־זחיועל
כרחךאתד־זמרתועל
נדחך אתרה עתיד ליתן
זי׳ןיחשבון לפני כלך ם עילימי ו*r־ לו >j(rn
כלבי דכייכיכש הקדוס עילי לי׳ ש לל •יחמ חו
חילי חלל ״ענש ׳.גל וטל
ברוך היא י•
לייעל לאחיל ׳מיילל׳

יזינייס האלה לטנא
אמ לאיח ק לעילם
ולא זכי שח־ היוחמ
קיעימ שחטא! אימן
נס ק ״יינו כל שק ש
שהתחיל ולנטי לפי
ומשכימי אימה לני
ימלל! לקנאה ל׳ היא
ניןנאת! ליזיק חכיח
א נאשיל אי ללכיח
•מאיה אליהם ומקש
אימה ואין הכיול ט
אסינינחשןאאי ה
ליןנאליזהזילמ•
ול״האכ עשאה שלשה
כטימסאתי
נאוחח
• 10ח
ייני+ן
אמלאדס ק לעילם
ולא•יעניאס א״י׳ על העילס ט ל אי
על לעילם לכא ואס ט נמ׳ על לעי לס ט ה
אין •נדין ״א״ח ששלשל ה״ה •טי סכמ
ט ״ מ ׳ טנס״נלמסל״ימלכי׳ח׳ על
לי״ יככ כט שאידי טא עג״י טלי׳״ש
לי" מ יאםטיןעללעילסלכא שיחיש
אשי ״יזנ +ט שלשל טזסי׳נימלאלל אק
לוחליןלטלסלכאלטלאסק איוי ין
ידטא־ןיט הכניס! שמא והיה ל 1לימי
ידנכק אמהאדס ייןלטלס •
נ״אידיל׳ליטסליימ׳
וזיישית
ט״הטד־וש אשי תיש
לני לזה ללא טענו אס לא שהעט ט יאמ
יעיד ט
נ״ימיכטסהעטסאמה
ל״האיזדטלידיסליזוילכאל! אמו כ!לד

על לשינימ ללל ללש
תטעטןלאקחשחי• ולוא ליי! לח •שא

כטל שיענש לני׳ל לייעל׳ על י ל י ייעמ
ליי! שנענש יישל יל• עלי לשלי על חשא
ללעז לי״ שנהי ללידל היןיייש
ע״ילעשלישעעלללייחליאש נלילד
נ0־ על לניד השי לי׳ שלמגחי גניייא
לנט־יקוזל׳ ענק ילא ״t״ 1כניה ןל״י
ייא״י שעל כיחן חילל כילל •ייל שינק
טשה׳אוכיענ״טסעכע״ שחק כחייל
לח־סכלסשפלילס א״ח חל לכל נח״
שי״ל " j Tייאמ שיי•  1לח ח״י על כיח ן
אמה יישא יזו עיכי או י״ללן• א! יעיייד
י״ל שח״ללזל שאל! כלס עניטל שלפ
נישמהאי וידן הדיח ללה כי״ שכתיט
כפוקהיד״ש•:

טאשלא״ל מגלימ ולכי אחדלכ •ליטף
שלת׳מטא סף ׳לה מכלימלט שלא טלי האדם למכלימלטמד י
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נחלת אמת  pflרביעי

׳
איסלמיתכינייההזל׳
לאי״י׳ יה״יליס להח־זינ נ׳ נין שירגה גזה שהיזמים תחיה נפשה לשלה
ינ״עיח
הנשי״תכיי שניי* היתגם א׳ שיטין שהמתים •יז־גי נזמן התחייה כיו!
שהנינייר ש^י היזהישיס!היא הא״תלשטהפמ־זשיה היה יא<׳ א׳ אתר והתיגיש להחיימ
ניר זא״י• ה־לי-ה ליריג ו יהיה ידלגו שימח המידה לא שיאתר להיןחיג שהוא נועל tor
לשליש• • !1להחמתאתן גיר שלא אמר הילודים להידת׳
לאןי״•! יהת״ם לטון נ• אם אמר יה על חם הרין שיהיה כתחיית המתיפ י
תששיין
ודין הארה לנאמן מן
אין לה ו לי גם ק יין העה גדיה שזגח ח(ל •
העילשהיה זכימגשק חיל נ״מתייה ל׳ שה זלח שלשה ריטס נשלם הזה 'נעולס
הנשי״תינע׳לסהתייה !אין תיאלעוילאונרליאהאחלמהס•
ותה אתי זה על השית שמדע העני-
למיייימלידעילהייעילטדע
ה־-ת־יהידהל״! שפייש׳ הימלההנהלזןהתשגהלאיסנלהז שלא ולי
שהיץיהלשעל•׳ •איילןטאשעלהייליאוהח״ס שולרנל שק שלידע'לטריעולטדע
וייה שלמנהיג יל'״תתה שהית ש־ל״שטלו״ישכלהנלהמא
*!שתם ל זן ע ת י
ק שה תי״י״להזייע ולטוע
ייעשה ת»\ס גיס !אשאייי״ עלאשי״ןי״ כתת״ה
ל• ליי• יודיע׳ וה והנטא א״י ל• כלה •יעי איתי יקישנה  111ניילש עי שתעני זה לא
•לייייידשחתיעיד לית״לח התקיעה את״ נירש ליםמלהיס
נאי״״י זדאאלטאימניידאהטיא ו״ילחיי־עגהלחלהשהיאי^ל
סניע־ח
ואמי! )ל
והננ-אאייט״״זיאש״ש״^ ״טאינרול זמינג׳ ס
שיךיייל־החלה־זי-אלהיא יל שהכלהי־יהכ״ניאיתהכהיאשינהלהלהיניים והא
ט י ן גהכפל ״ג־ ׳גייא נהמת שניהם א יאל תתן לגן לדגי״ הר ״תתיה שה׳ על ׳יגי׳
ה״ה״ה ׳ניתןה״נ־איתלעיגי !נייאעל ה״פשיי ׳ה״״יתייתיא אלהידעיי י ניהנה
הימגיה״לחיש לפז ׳1׳ הלתיגיה
ליה שמיי טא ה—ן יטאעת״יליין כי אה המ הילייס נמשנתיט
rs-so
״ד״נ־הכלשעל מה •דיין שיהיה לזקהתמ״ה לימ זיאה מיגגינההיה
ד• גי*—י היא ל י ק ׳״הסיןגאיייי׳״דאעתייליין • התם יש יין אתי אחיי אוי0
״ה הי־ן הגימל יהנייח לזאייי אמי" ׳היא עתיד לחן י
כא״ייז״ןלכנמלא־זזפניהילאייןז ז ה י ט כ״י שא״י היייינש
מטיעח
״הזיתהיח זייידן״השה״ה שלא ׳ט״יילאתמ״הניכיאין יגתן &
שמי הא-יה יה שהיי ש היא ז!ח יין! שמי העילית ליד שיעשה האים •1ן• טיליתייע
אמ -זימיייילליהשתאיתההעגירהיפגיחגטיגיתמ י אלל •עגש על ואתהיעה
יתילט ה שה על דשיגיתילה יכן לא י שא עטה אגל יגגש הנחל ל״עליתיעל שן תממ
כיי שטענש יי.גה עלת-שח הכעס יעמל יעז היזגעלככיי אכ יאה י ׳נטכד גאני על
כטי ה שה היי שדתגחי נסנהיייק •שעלמספין״״השטיגלגיכאליפיאםכ״היז^יית
עלטה ״ככה ״סה ייק ענייה מככה תייה י ואס הענייה חככה אתהמגיה גל של(
שיאי• שהמכיה תלכה אתהעגירה ואה געי הה שאמי! שלשה ספייס געתידס כיחש
שגה

קלח
גחלת אבות pfl
שנהאאישלנדיקיהגידחס׳ יאמישלישעישנמזדשיכז'• ומפישטמ יד טא jro
גמור • יי שזכיומהמחגק טמטמה זטטאישעגטי יישעזגומהמיזכק הזטיממ
שייאהמזהשהגטקכאיטטמייכשכיזכהממיידה נסיע ק יזריע מרשע הגידי
נהפן וכמי שהאיין כזה טזקשהכגגדהינ׳
נאומחיאליגשימןמרןלימישישגשאילטממניסלןשעל כיהן• אמה
קמ׳רמ
ניגי וס יקשה אש היה גשיזק ידגי שדשהיל טא  b׳  rיהכשי מ׳מלש
'
והאיש ליחן מה לעעגל אשר עשה כעד׳ כ• כאימח על כיהן אמה גיכי  mיממא־ן כזה
!וענהכללטגסכזהמיהלטפרכמזימלממיש יכמהשאיד• עיד יעל כרמן אמה
עמ־ילימןדיףאשגקוט הגלטאעזשהכזלמעודלפללדי׳שט ה־גי אשי •נשיא
ךאמי שהשאיל גיגמגיס טא האומר שאין מעשה ידעמימשכי[ גשאיל אשר טא מדד שמה
וקשה ע׳ד למה אמי על כייזן אמ :גינו יעל כריזן אמה גילי גההמ שי• .הה אהי עש
על כיהן אמה מ• היא זה עגמ׳ • יהמהמאיןטהעלכרא! ויאימ׳ יד שכייש ידליז־ס
יכעי
למימכעיהץגאהילידשאמהממקגאליטפילמימ ייעויכלאהריהמילז
»:מא<האיייהימישלהיזהמ יינה לימי שהימיהעגיש כע׳לש הזה שישה להמיימ
חנה לייי יה לן לייין אמי
כפשסכעילסלכא ׳כנגיהכנייאיייהמ״שלח[
הכט־כקשהכלכמשכשאסזטמכייןיןהשטן זאש לאוכימלככייהעילה לזה
»גזכלללטדל!מהניטשסעלזטסלמשלימיזמניסליעלל יק כייש ידה היין היא
מעל דקטאעמידליקשלסדיעאייש ׳כננדסדשללימ הדק כעיי אין לבגמ
עולהוכעדהעדאמרולהשכאהטהשיכאעחמלא־עיי וכעילכעליק איר ואין
לכנה ישה פטס ש -זה  bגיימ׳ גי־־עמ׳ !געי עמיילימןאייילהייןזשיהי
כיי שההיכישמגי׳ל״שימלשההיקגלישיכעל היק והימיואויייייזייק פפלנא
ואקקלש״ימייעשהכלנאל״-אשנ;שהכיש קכמאכש ש קני׳ ילל״וי
לןלדיגא
מילמפניהכנמא׳מיסלקכלכלסימאזניישכשטדו !כיישטישלי יינל כפזק
! bיה ז י"נא ימ׳נמ ידדיי נל׳ ספי; -1מה
כל דרכי איש זן נעינה ימיק לנימ ״
לגן משימ לרעמי גפמהשיאימה ימדע ׳משכיל אמ ק י מפאי־מ נ!מלמ! וידיר שכי׳
נטף השק לגיא יסדר הי שגיימ
»  bאאר מלפיק־סלקידידשטישכמאלזאמ
»ז»ה אאמ שידה ישפשה כולל רחשי לפוק אי חכס אי לממי עגי״ מלש ככל כסיף
מס להש׳נ
ו ל ל פ  pהניאמאיייהשלסרטאלעזרליןכילטמהטגלכעניל
ולכאר ייאמר כן דמא לא כענק ידזכיה שראל שעלה אק לט טף וייייג׳ אי; לגיייע
אכל כשלשה לאאר! שזכר יילנג׳י שליא מנש אמינח וילעזר הזיז רזלק! ׳יליטנר
המככד אמ הכרממ ואייר ימי אלעזר שכאשי לא ״דה זה כ; נאדה לנה יכול כיעמ
הח׳מחמ• יכננד ה ע ז י אמי הקנאה ר כאשי לא •היה שיח כאלק! אכל ייגה כמה
*'bi
יעליהאיישליה
למטח אק יעל נחלל מזו י
נשיק היעשה ט טאקנאעאיש מיעט • נהזההנלייעימחא ימיי יה לכי שטמאי
הנהנ״טיגממי עלהאיסהיקגא
 6 8ההעטאעיניין הלשכה על זמטה וניס
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גמנייו

 nVuאמת פרק רביעי
ינ־נט י שהקנא• ׳ש־ס השמדלויד אס ליזחמ יזה של יוני" ליין גליד

למטח ממה שיש ל< י
ישי ואס כהדשיר מעש י כיי ש״גיג שיכטט י ל ק אמ אמכל עמל ואיגכל כשחן המעשן
•א־ייעלהקנאהגסוההכל יעימחחלפישהואיכיימיוט׳ ניאין לעושי וגיל•
ועניגה המיז:׳מימי! ט כיכי כל־ג׳ משעי • ואמי והמאוה כעי הנגיי כ׳ אס לא •ידה
לגשאמינחכיט״כן וי״חאכל יהיה גישהאחטמאימו והעילה על חאי גיא לי שלא
והמאיהגהכןאמהכיאםעלפעלימיוניואמיהחכסמ׳שאיגו ימשלכגכשו
גניא
להשמה י מ י מ ה אין יטי שיישילגאאי״ס• ואמיהככייכעיאיוהומםכי שוכי גן
ו׳ • י ז ינ כ׳ מ • שלה •שיה מג־ימ׳ לנ כד אמ הכי־׳מכ• אה שיככח אומו י הנה יכול גישמ
ההכהיוהייעימנלס הנה אס כן שלשהחלההקגאהיהמאיהיהנכייהה ננוי שלשה
ונכי וכיו אכמיסשהש
ה׳ ה ט נ י ק ו י ״ א איוהיגטיתיוטעשייאיזט ״טנד
שלשה ל זיעה כש שמ נכ שמ שכאיש כ• הנה היןנאה היא מהמלהכימהחא טויינ׳ י
וכחיאשיגלגיימחיהייחייהמליטמהכחהשכעיאשיכככיי׳ והככיי היא יופעל
ההח הנכשיש־ נייח ׳לכי שש זיגה שישסהדיד״ןיהמחשכהיההינייסגלמיי״נגליס
לקאמיכיימייעההחכההוה הכישו יראי הקנאה והמאוס
ניחהיי-ינימנ־ה־ימ
יהינ ־ שחקלדס״דחימפ-ל״כיאהנ־״ק והס״•ניאיןאמהאיס״ן היעילה ט
הה ••הטי ס ח יי יגיי״יה ״ מ ־ ט נינהמפמימהאיםולהשיאתייהסישמקענייחמ
וח״ געי ייזל ׳נעטיש •״ מגלח ע מ ו נסניה הייאייי השינ יני חלעויל״אמי נן עוא'
ש ח י י ־ הי׳ קלילה קלה יטיח ק הענייה י ויאהיכיאלעוילנליל היינימוהעניתמ
ג שלשה י״נ־ה אי טנ ה כ לל ס הא טא הקנאה!יחי; •יישן הגול!הע שק והאונאה מל
איכ״־ן שכ״יי; שיט־ההיחטימהאיס ״קנח כ״י״ן הטית י ולק גאה גידיה ״ניע
לחמע נילחמחיייילאמעשק לאמיניאישאמאידו• ועליהאיויהחכה לאיאימ'
יי״ :נכש כ •קנחחכלי ״מ ׳•י נכשי יואכמ שכלי חסי לט טמה ויטני׳ שלייה טא
יגהק כמג החכה שהקנאה לכנ• אדה ״כיאה ליו• שחהמ
ש־׳״יייקנענ״׳מקכחה
ידני•. *•-לוה ענק ומי י שלקנימי יח״־מ׳ נ״י״ן ניעק ככשיעטאיויע! י הנה אם
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ק  -י  :יה היח טנ כיט לנל י״נ• העטי׳מהמלייסנ״י״ן ועההיימ שככימאיו קנאה
על שי־ י—-.ה שיק כה הפגייה כ״יייעגי עלז חח קנאה וקנח אמה שמו י וגסגיני
וגפנחסמחמאשיקנחלחלטוהנה לא
של •־•־:.יי יה ק נ י י ׳ .ד כייה מ־יהחהייה
ינ־ יכ תי .וי הקכי כק כ׳ תה יין הקנתה ש־״כיחה החיש ״ן העילה והיא ה״חחדמ
גמ׳־־נה • י נ מ יהה גהשט״העגייימטאהמא הכיהיאטללה״אכלימהאטיו'
י י ה יי  -י י מ שחיה־גי-ה שטיההמאיהיהמיענינהנשט• וננגיהכעשימהיכמ'
לח מנח• נה ל -ח־ההיחשןי־יהאש־ל •י׳י י שלייה ״מ׳ אחי״ם מגאוני עילה׳
׳  .ל נ ז י י ש• ה ־.־י מ עכל י י מ:י וא״יגה קמתי ה נהיה מעיג לנפש חגה לי״י
שדמיה ה • -י  :׳  ,הנכנעמהיחחשימעיגלנפשהשילמ ׳הסיג השליט טא הנגיד י
ו.כנסי מתמי ה לכק כנייניי* ניניה י ה״מגכיגקליןחכיחיוהיהיילןשימ׳
יזניוכי׳ יי־ ״ה ש עיוהנאניניימלאמיגמ לכי שהן כלשמילחמלשטכמיידס
ועל וה ט ט  -כ; ע 1ט הל מט נ! לנלהיס ויימנו דני ת• לו־עס מאי <!אי טי שכל

rn

ק לש

גחלת אמת ערק רביעי

ואיו• »caידגדיקאלילעששעמר?לטעדלליש • ימימס•לאיהייללליללדאיג
ילליזלחיאליסנהיייןשאשא •ולעש וטזעיא א ע
ליליהסםמטליעלהליאע •
ישי11ל1-גייסע> ה פ ט לכלייאהיזנסייללויא שטה לי לייגעה שיד־ג׳ ״ ן ה ע י ל ה א י י
גידי• רטן ׳שילה לעולה אלא ל ה ל ט ט ע ח ר טין דיזז! לייזליעס ד ״ ד כ ואנא קאייגא
ידירינייאענדאולאהלכא• א י י ע י ג ג א ס כ י י ט י ד נ ה ל ט ־ ג ט א ו ה ס ל ׳ ל• ירד !•יען
ידיילך דעש שני עגל• יהל• על להסן ידיח שיילעשי * • ה י ן י ס הלה לה׳ שנלג ע ל ה
נינטיל• ולאל! א ל י יל* אלעוילץפישלעגייא־לש־כיאלא־סילס ללגי׳ ג[ עי אי
לזנכללו־גגשלשלטגיסלללוטןנאלילעאיליללטדילכ[ י ט י ל א י ה שלא •עשל ע ק ר
מל 5ט אס יק ל־ל י ל ש גץ א״סליא לייז׳יך גה ייל שהין ק אל! לדי*•! ניע שנס ייןלתין
לא־סיין העילה ׳ ה ה ל ר י א ע ק ד ׳ ג ס ט ק לייד שהניא 1א־גלאל ה[ לעילה הלא ׳היא י ע
ואהי לוה
והישניעטישלשהדההט־לשאקנלשה״שיאלדטזיהשל־״י־ללאאיק•
לשןהיכאקלפישכלישיאלהפאילנפששישלהסאלקלעילללכא וסיני ל ע ל י ח ע ל ח ל ה
ידגיא־! א/יל הא״ל סיג הגטןאלז ז ד ט י ׳ ש ל ״ א י י הזה היאשק י ט ת ט שיג׳ לש־ל ע
ל נ כליי ,ט •
להאיר־ הסט לוא ליעיל ג־זל ל ע ־ י ו ע ״ ק ד ע ק ייא־ י ג ל ל סלה לזה
ו א ״ ס
!נל היי״שיש
י ל ״ א ל ע ו י ל ג א י נ י א י י נ ־ ג ־ ג א ״ ל ה י י ט ס גש-שיה
הנכלל־ס לפנל הזא־ל לללה ליעיל ל י ט י ! הלה יאק ס־ק סל•! היל-יל להלל ״יןגל-ס
אגל ללי עה דעי• י ל י ה ה א
א נ ל ס ״ ל נ נ י א י ס ה ש י י י ה ל ש ס ־ נ י נ ס ו ע ה ד ׳ ל ט י •י י
יד־גייסגלסלהלד־סגיאסיילייסיגיייזיעיליישליסוהיל• עיייי! י״זה שלי׳ הייייס
ו ה ד יא•־ •/ל־יישהיה
לדיהא־ז־לילה הטניס נ ל ש־ליסא׳ שלשאיינוילאיילהיל•
ע״יק עהוק ה ״ ״ נ א נ ! !איןלנ׳ ״ ל ל ט ייס י ל י ׳ לנגיאיה עליהה ה סלי ה ׳ ־ ״ י י • אינ״־נו
ה ה כ ׳ ו י י ס י כ ל י י כ ל הלל שנהכאטדי׳יששלהגשישה ט ל נ ל ל י ל ל נ י י ל ל כ י ל י ש נ ה
ל ז כ י ק טעיךיסכלה־ל׳"לאי לליידי ההל שייי ל כ ה ״ א ס י ס נ ע י י ך ל ז ל י ד מ ג ל ׳ גלגל
זכלי ל ־ ה  -ד ט עטנ׳ יל•-י-ל־ ע י ל ק לה •יע־לי
•ל ל י ע י ך ט ג ט ה עה־יללי״ליה
אנהניאיז ט ל נ ה ל ס ל י ה י י ע נ ל ל ט ע י ס י — ל ־ ל י ל י נ ל ל ט ע ד־-־ג ׳ נ ה ל ט י ל י ל ש ג ל
ל נ ־ א ז כ י ק ד ע י י ך י ס כ ל ס ע ה ע נ ק נ י א ־ ג ל ה ש ח ה ג ל ל א י נ י י ־ ד ז ־ מ ל י י ד ל ללל עש
ולגל ״לאל לי לאנייג שעשה ל  -ג ק ידו—ל ל ״ ע ס
לספיל״ייהלסילייכנההילו•
ישהץיסיה־יזיקנכנההזא־נעסיה-לשדץדעש־שיללהדשטיו ע י י שהי טזד״יס
וליד שאכאי ־ ׳אתרה לכליה עגה לנטל ע ש ה ל י ל לץייש ל י ״ ג יל נ ש  .י ללייל ה שי
לי שלידל ליל־ לכנל ליא־ללללאד יל־ש ״ י א  -י • א׳ל שנינא ללל על ל עש לאיל אי ־ ן
יי־ךיע* גל־ג׳ ״שייייל• יגסנקטגש־ש־ יא־־ל אני סכין־גישיכ ״ * ־ ל ס לק־־ס לעש!
ל נ א י ן י כ י ש ע י ״ ה ג ש ע ר ל ש ט ט ה ס פ י ל א ־ י ד ־ ג א ש י ל ׳ שלילל שה לשעני־ליה׳אל r
יל־לשיליילל-חש ט ה י י ט ה לט שלש ע ס י ללי שלה ״־ליי לשס שי־ס •שלל ״ כעלי •
׳לפישיאי־גיגסטיטכהיכלישכין־געלי׳־גיאליטסגיאלילכ־טלה ג י ל י ט ה
יאא־יהס כפ־לס ט פ סלל ה י א ט א ' יכ על שכי ה ע ״ ך ־ ד א״י־ג׳ ־יני הל לכי עיל לעשיע
ל״יןדגיאנילפ-להלדיט י ש נ ״ ד סי־ט י־.א־7ל כיין ע י ל ט כ אשי ז ט י ד ׳ ל פ ל ג י ד מ
י

,

לאקיה

 rfmiאבות פרק רביעי
גטךיהניייש הע!•׳! היה כסכימה יהמוזלומא והמר הספיקו' הניכליט וניימ׳ מזוין
•זהנלמ׳  puהיעימהמטסהאלה א*־ יכייד יהיה כעמיונעינ׳ כל נעל כיף המאזן
הה׳א מלאכה רנה האיזנס •נא מאמי ואומר אן טייף טויף הכני נ>״ס יזענ• לסשיס •
ולאיא־מהערהנה׳ והנהעמההקראיאלטןלכטההשנההעהויןזטאמ ׳הרילגס
פירש א׳עה bה על  pעילה הנשטמעטל! שמה לא על ממ״מההמיה ׳אין נ! יעמיט
היא מגאי ענק המחייה כאהמ וראיע׳ נה מס״י׳ינכי&ה• חומה נל השרשיש ׳האה׳גו
הנכלליהנפנההזאמ׳ ילכןיאימ׳ כה להעירך עליהם כיין השרשיס י ולאמקיהיל!(
מחיל ממני שנכל ש׳רש ההם אזכייכלהסענימוהיאיימ אשר יאימ׳ ׳לא נשק שאומו
הספ״ןממיפל׳ גכהס ודע׳עטזכמ׳ נענינס ׳נחינמס והנדקמכ• ניה עיכה המלונה
ואיל״עלהטרישה״שכההזאמלנדההמרמפירישהמסכמאנלה• לכןאהיע• torn
ליואוטילןהשיש־סהאלהעלרר-ההנחהיהקגלה גסמיסיחמיחטסלמיי המשנה׳
יא־נה מאים מימה כ• שאר הה שמשין מל היטעה נאה׳נה היקרה הואע׳ אסא״נא הן
נעיני״ילשמניאלחטרייהראניאימ״אמטט׳ לשכנומרישו• ושסתרנא מגלמ
היח  t׳משלי״! וענק המאהר ט ה שי י  1ע ז י הקהו אחי• ש׳כר שלשמההכשלישאיכשי
שמשל המים נהם!הנ־טט מעזלייי ראה לנהר שנם ״הני וה היה עמיר ליען אמ הטן
׳לוה ׳עש :״איי יה נכנ׳ עטי לכאר ענינה !?שישיש הנוכלים
עלי׳ ט ״ן המה ״ה
נה והה הלו •
היא שי; שכלכסי האיש יכמימ״פס־גיטיאי״טויפיט חלקי' אגל
CTTCH
הגכש ה שכל• מ שאי ננחמט עם ההמ שנידה נהימה ה״ה לא ימיי
ימהשמ־־הנכס־מחחייאשיאיןלההטמההכסי ׳אקחדישהשנליהמה״מונה״״מ
שאי לנזיימיהמח־שה ולוה לא ממנע מייני הננחהמנההן יעמהאכייןייס הייאמק
שדככשמכלה ׳מכהינהיסיהנין .ו מ י אימהטיש הוה שלייה עה כאי״יו וישג
ל ע ־ י חל החיץ כשהיה יהי יה מ ז נ חל האלהיס אשי נמנה'יכמגל שכעכי איי כשהיה
ויה ה-יי ל׳ ניוה לכי שהיוח ׳שמלה נמייה ׳ניינימויקכל עלה שהי• חחי ה״ומ א! תנש
על למעכ^ימי ול־עייי ייהש וח ן כן הנון• ט היה לח ׳שמלה כלל כ׳ עשי טא ואל עגי
ישנ ולק איי ט ׳׳שינ לעלי אל האיק כשה־ה ״נל לי״י כאימ 1עין •מיתה שהיה
אנל לא
ין־הלט״אל כ• לא נשים עיי יאי קט״חשמשינחלהאלהיהאשי ניעה׳
כשטל ט הה ״מי שלה " י ק להכיל ל ג י יי לעונש יכייהכמ שכמיזהח אל היולהיש
אש־ נינל מגל ל׳ כיי שנמנה לן ״ י טא כשהיה הן• אמה כשהיה י ואל השיש ר»
טי; למנח נח״״הטליייסליימייכללויר ״ה שליה נילי שהיא הנון היא ״יק לי״מ
ויקכל ללללי לה לנכש ל שכל מ שאיגה ייכלל הגילדיס ככש; היילאה ני קולס לנ; הית*
נגיח־גילשטעל לשה שיל ולכןטנללטמ והימרההשחלה הגי י
השניימ״טהוקלמח״ההחסמטהחיןר׳ שייחמו האגטס כלס׳
הערדש
'לאייל משאל שיהל ואו •יוה ל״מיס כיו שחשכ׳ קגמ ההיךיונים
אי מליל כייי מחי ״לחים והםאםמנטגדקיעםההמיהאהלט• וכנינ״טו׳נח
י ש מ ו ט ס ה נ ט ן מ מ ! ס ע ט ה נ ט ן ס מ ז נ י והנההמגאניסר וה נאימט היליייש
לילית
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גחלת אמת ערק רביעי
לטעכלותי שכייי ההיא תטלט״ס האחחטס כטיימ עזלוה לתייג נשאי האגש• הג•!
נת״הס •לאו טיעהז להיחיגכ׳ לא תטה התח״ה אחיי שידה! האנשיס גלה »נס לא
יגדלאילהת״סתאימוחימהטת.׳ אגלגלשיגמהעילסכמנלנועסלהילשייןה ת״ם
אימיה יזה׳ טליטס לטיל • זאדגסלחהיטהטיליןטהכקגטאיה שיזהה •ידיע
יייןט כחשטו יתהש לא •קיש ק • המגאי שכתי כייןט הראו׳ • זאנ• אעיר עלה אהי
»ה » Jbהשייש הזה מזיק התוי״ה היא שהשיעטזטיג׳ העלמה ניא טדזליל הגי״אה
ולה שי ללי b
גשהזת»ויי»נו»גיא! למי האיש מיישן• זיק הזטלשהזה • b 1
אמשהנשייגייללת כגישעאו ימיה ידדמהייליש ׳היא יערגה״קיכליה !היית
1לן איייז כ״שטג
*
יף ט אתי<  >• uעל יייןס <ידדיגעקטנס ליייוה
»־נה • שהגלל היט״ס שיש געדטילהס גש־י־גן של נדיקיס ׳נש-ייל וי׳חיע שעיל־חן
להגיאייל׳ י מ י גהגא ליעיל לול נש ק טך״יגיס יזחטד לתטגל שלאידט תי׳ש
העילשילי«־יניעהיה שיה׳! trbלויקיחעיזהי׳ש־ללי למי• ויסר• לעולל שלה גלה
לנא־ללכעל • )03יי מ ל ס היה עי שים ליי׳ של־אי התנה מ• אלמה למי שיא כסכר
ייגילילהמגילל ׳ממגן העייגשכןעלהשישה׳לגש-עימי״ל !הל• לי[ גל ל; ל שלש
הזה כאו״י< לילידי ליזי־ליל״־ליללחהעיונילייי שגאשימי״לט׳ליטלוט ה ,יליט
לה׳יל !שמיכל לל מש-יילל־זללגיל ילאו •להל״יליסלליז״-ל
השליש• לסייגלילה״ל!איילתל •מינכל׳ סכ״ן־ג מי־ג כק
CTItTH
טךידנייקלישייעחליוילנינד• עסייוכייאי״־לנ גחיילתלכנה
הזא־גנאייייס שניף לא-ס אשי לה׳יל׳ נ-ין יוליךי שלה נ׳ ״לישי״׳להינעל! - x•1ל ה
ויילסניחני יז׳מטסאח״יסינכסיוישגוחללישיד׳תיק נימי לעייס אי; ״סלי א• ן
•היה א־ גשי שחיל כל אהד על שליי״יל והלין לל ייומנ כני נש־.ני כע״־ס מיא להק
6ישי גהיישאכלימאהיגלש-ל !גשתגהלגכ־סאחייסא־כל ואיכלה •שיטטזל״ךש
הלס ללתתכי ׳לל־למל לגין אשי •ין ש כ •לדל'לייל יילל ״לסכין מיזהייס שהעייז ־*ל
ש־לזי״לל—ל־ש
וה נסכיילס עד שהכני זל נייעד! ילל קליליילנ׳ ״ , .
היא חשלליןטן הנלהיליז״ןמאיל :ל״׳ שא-״• •ח״נ! ייהי״ס נהה ה שליש• ״ןינ׳ ונהיה
לכנה׳ מלולטאהכחשתאייגתלטדטסיככה־ה״׳חלשע טלי״שכהגליי־נש
נאניתטלה״הליזלנטישלגש לזה האר יילל לגכלייע שסכמ ל־גימ כה״־לכלש
י־ני־ס נאלעיס כעי לעלעו״נהנז אכל לא לעי ליטניללחללי לי״^י 1׳ה־נס ״ל־לייס
הכימעיש יזט עניש כהגשי־ללשסייגעג״! ילנדיךגטד׳כ יה שלילי ח־  1שהי ל מ ״ ס
ננינעיסנלחלשמדעגיל״דש ואקקמכלא׳ילשנ׳כי׳כ־לימיכנטאיסולא גס כן
יאיגלשליאהרונללו״יילח״על״יליסעשלהתלעגותהיזאד ׳מיהש־לעליה לטי(
יייזנ־ימיכייס •ש יי שידיר
מזכימייסנטידשלמקיישייס^יאנאידעיל
שהנוטה כזק התחיל לא ״ד! טמטסתלפטס *כל •ל׳ •*•ייס ייןס ׳יןליש וילש
אייר! שדש •לה ידשכעמשסלשייט• י יא־גbס •שאתה שהעגלליזייגמלא שכיה
שטוהאגשיסכחילסנט־ד נין ׳כאיתהגשיל ״ידל איעס טזכה וישיכ ייילל ליל טעילס
vhאיכןעגת׳האתנשא־ןיטהוכאשיינ׳תנידהג׳פ־ישאייחשלק״־סכתיי־י ry
היייגיס
ע

ג

גחלת אבות פרק רביעי
אכל הניכיס מ
גהמיסעגתההפאמנפשימיההליהיכימזימוהואתהשהוא•
יזליכלה ה ־שה • וחלילה לגי שניןנל זה כ׳ א( מהיה  11הייה תתולשמ או גלגול נפשת
גמפ־סאהייס לאמז״ילהידליה־ ולכן כתג לנאיןשניףהאוסלתימולאיוה אוק
ש־מימכ־שכע אי כמקיה •סיחמ-י לא ישיג׳ אל לללימהיהיחמלהמעינ ללללימה י אנל
אימההחלקיסישאחכיהי־׳מישימ־הונפיייס שמיייס להמוגל הגיפימ לעמ התחייה
וליה הא!ק •היה גיף הקההיאהמילכעגוזי׳ ׳היטחהגאיןנשיגנימח שלפי נתימהישיח'
דלי זה א׳ איפשי׳ לעגמ׳ *׳פית לנ• אדה ׳מילל' מתיי חחליןיה חלש• תהי»'יימיאית6
•שא" ישי״יסעדעמיןןיחתינזימימ־דשכאנלהגלהיאשנאמישיחישיזיא הקנא
נו־קהמח־יהנובימכ״ו היא שיני ניענ״הכלאא־ככמיתןואיכותוומזנ״תגינמאיניא
כ•״ שזה הניביתליאזניהמלאנשיההמחחייהכל אחי כפי הה שהיה נל• פידמייתג
ויחליכהההנשידמשהתכההכיאשינל ילפישהמיימיהמגינימימשלואתי' המזגיש
יכהחמהחימי ההיא כיאשיןנעטזו והנפש
•י״כ שיהייכ״יההכלישניייח־׳נכלל
שהיאההכילהי״ח־היאיענ״השהימהשמהניאשינהינרקאומיו שישלו דיות היימה
ענ״ה וכ״ישזכיהיחשיא״ ומדכייאלוח״יכההיההכלהלקתו • וגהמלניוה
קכלי תיל שיש ענהחח־גגלגלמהאיסכ״ץסידש לש־יהשלא ׳מנכש!לא יכס־גשוהומן
והיה יהיה דשת המחייה יעה דו' לנין גהיכגמ״״וג׳ ׳חלקיו ואאשנאנ• שלוהההמע
כ״ .חילכיוי״יהעל ש-מייהקינה להחיימנ׳אמה״מיהשנא״יכ׳י1לאייימעליןואק
ובחי לכל שהיהיעמה :חיייהקלהשלעלהאין ׳מעיננעכי'ללמיכנימה׳הייווש
ימה״ הגי בי מ למחייה כחלי יהיה ;ח הישל ההיא ככחישכמויעהזכילממ הגייה !העגו
ישיבני ד-־כההכנהישכעחיש שיהיה כזיעהנקלללהיימחיייי לאימי נוף ׳׳היה אה נן
המליימהאנש׳ גז״ן המתייהכידמ! איכן שגתר״הינניא אדחהיאשין נמחלמ הנייאה
והשיש הזה ה ,׳י עלי׳ השלה גאי״״יה״מיהלהחיימילכיחימלחשי״מכיעגמיאיימ
״את ׳יש כ׳ לעילה לחהח״גגלימשיגחי הייני ולא שיכיאיאנשילאחייס מופיה אתייש
ש-.״;לתהתחכלשה״מיה־ענ״הישי לחיי כאיתה הטפ׳ כ+מההיככה •הזג!תנינה
ו״יתהי״־ימיכנבשעכ״ה שהימלליקייה וא״י להחיימלפ׳ שלה לא יחיו ״עגמה ילא
י״•יןהיlכיעחכל•חיהא מrהyהכייןנה !לכןא״להחיימ <הימיההש^לההיכיע\
ליכ״ע׳ ליא כאי ול ז״; ״ז״ג׳ החיה •קי״ז כמחייה כ׳ האחי שהיה
וד״כזי״עו
לניףלידניש• ״שילנלמ״יימיילחל יה כפיל״זיגימלתיחמ עלה
החיץ ׳ל״קייל ל״מחיש ל ע!״ יגפיש לשתגימהאיה ייהיל־ימ חל הניערימ׳ ויישש
חל לכח־ימ יחל ׳״׳ הע״״־ה וחל דזקגה יחל היש׳שמ ייייע שגיף לילי יד לנחיי ויחוו
אינימ.יןלזקןי״זגיייזייאלק»י־עכאיול״נכ״ללייןימ לתנדה כמחייה׳ אש
גיכינה ג״״מ; ׳גחיימה יד גזקנמש לחיי יעפ״ייחלתי יא• זה איכן ״איפניהשש*
ימידה המשיכה נ!ה שיחימ׳ איפן י״נג שהיה לאים
ליילל־ שיה עלי״ מה״ז מחייתן
נ״ימ״ין־נמז״מ עי־שקכליתזלשאףני״מיל; {לייכשיעמל״־מליין״ו י א״ח
כפ־קחלקי־שלקישיא״־כמ־כאזיילגכאילפשח וכמיככהשיאיפהח הא ניני
עיה־•; כ״י״ן ׳״מוכאין רם נ!ה שמהיההמחייה כגיטמנאימ׳ אופן ׳מדנה rrc
,

געמ

ק מא

נחלת אבית פרק רביעי

געמטימהעדשאטליהמיידןהמיך״סאיהנ״שטס אחי לאימי קימי עמהס• יהין
והכי• שיט! ״מינכייס כלס ׳לאלכינעטטמכסאכלנפנלטטלשאייחקטא־מא
לתש קליאיכשיא יזללתא א-ליט ייא־י ואמיללמ מענא ל ח ח שלט יכממ <־לס
מעט לפשל התק תלת יית• טא לשלן עטיק שדלק יי כלטטהכ עוימק א״ל לל יןל
זתומי חחשהומה חשה שנקכימעיימהיינאמככ״הלטש־הט״יךש שנקט״ כלטשיהש
הנל לייח שגז לאימה לילטטכ שנקליו ע״ללא! לחיי־הס
ע! אחיל כמה ילתה •
כעטעסומינסימכינמהקיטכייש״ט׳ •ימינכייסכפרשיומש !חיפשי לכיש הללטס
על הימי המיס וגיס ט טא קיא לטש כיי שאיי ממהכן כמייי תומל ״ממכי כי״ לטש
•טהיזל שיהיה איןמעגייטי לשש אשי ניאתמהשלש אחי״ לאפה לנייי ל *-גהנה
•להנהילהעייעל וההשיישאייי נש קלמגאיהימכלטחמ• יל ט י שהי׳ לעמ
ייממה מהיתגמהמגינה מטידש ייהי״טס <נש ייה״לטשיה עממ לקנל לה־זחמש •
 11ETTlU.*iלאטשיטאטמאתיש״דענושלא״ן״יללליילפחגליןנמסיטיי-
שאת יינישטשניאייימעפיק־לידייי״טואהקייך״ס ליהין
•הליייךה׳ללזייין אי לתל ־יןס לאחי <לת קיש לאתי !ללשמלילאמיגהקלמגא
יטזמיסללחיימילשמשעמיטלמישלאדסע׳יעלי׳אהקיהגמטלאללא• ט לנה
•יןטלאנש־סט׳מיישידסלשל־יימ׳לי״ שחיטי• יאחשילאנ• שעל יל אייחייןלו•
אמימ־ לא אלאה •ה •ל כאק לח ־ס לח חכ־ש י יש ע ט על ח שכי חל 7ל• ליד י ח לח א• אה
•ה יל לאק טייס לק אלמענעשלשלנשי״מ ׳כאי״יולאאטשאדס ש י עסלשכ*
וולד טין אל תת״מל״מ־ס שחלץ׳ לתמלשיל לעילה ט ל ׳ללטש אל כט א״ש • ילחלו
אתי שכי״מ׳ ט ן ל י שטש טד שיו ייי כייד •יד חלכל טל  fcאימיייפמאייל• שלא חלה
לשעהנכש״כעילשינשייימילאליןהעייכמת״ה• האימה כטטט״ל-לה על •ידי
ליי׳ שאייי י • ripיד״לכלכק ט׳ חייימתליימייידרמ׳ א״ מ ח• טא •יין ט י ט טי ס
אכ ללטש הזיע אל א״תד ילשטהיי׳ח׳קלעגד׳ שקישטלז״ה׳ל׳החייי ת׳ ט שני
כשיש ליי״׳ על ח־ לעי יל ל׳ ל • יעלטדו״הישטאקיהלהיחמילטדיע נניימ(
ילט׳יליכיגזיילכט״מעללייטאליאו• ליןש
ולל״דהאנלנטסיכיייש־מכאי•
איייהילחןליטאליאמללןליזץ ימג<ח ׳משיד
כילח״ללט מעשת לשלש טה־
לגיילןליןןטיק־ ייה ע ק ״א׳ייש יל שלקגה מיאל לנטיךל כעמשטל ״מ; שלק
לעל יכתג לימק לשער לנ״׳נ שיל ג*״־ על עילש מת״מ טיליש ׳ענק אמה ט״עה
אגל• שלל־ק כפ• ייעט׳ •דע״שטל לשט־לישמד על״ ימע חל טח עמד למח־ל אש
לא ט לא חלף ולא מיע״מה שלטי ,לנכט נדל ליין כשלה ט ל יל׳ל נל ק טי; לשלש
כאוילח יהידלס ללט׳מ י ל 0׳י טא ״לפט׳ •למלה כשעמפטימלאד ט טא הדמוי
לטח ־:0
r

לשש־ טא למכלימטלי־ה • אה כל יכי נעשה לתגל״מ כל שק
UTCffl
לפליאה לעגימ הטא  Mcxטשי׳ל ׳ליה משיג הגפשחחי״ה״מה
?מידמה לשליה אי כעיגשהלח^ שגילכגיןויגגןאחיינאמויייט• והגההיכינחל
כאמ U :״ק צא תנא משנה עלזה י נכמג שא•[ יאי• ללקש •עליללכלייה ליאמ ט חש
ל׳ א  i i6ינגי

 rVuאבות פרק רביעי
יניני •יני כיי שאק יאו• שנשאל ננס• מרעה למה נהי י״נ שטה הנה הרפו המטר 10
ילאההכןהאנןשן׳אי כרומה לזהיהניאיטאששעגמהיגגוה היא חלשה מאלט
אתר• שידעג׳מגלימהנס ככללי שהיה כד• ש־אמיניטלא מכול השאלה כאיכן הנס יל
למה היה נ י נ י היה ולא נ״ל־ד כ• נשמט היא מניהו נ  ifי אכל כנדון אשי לני ראו•
שנשאל!נחיןי הה ה־המגל־מהכלא העניה הזה מינידיינ המידה שכני ידע לא לני
יזפרשממ׳ ׳איפן המחייה נ• אה מלל ליינ הנש וניידז כחן שלא יעשה ״ אלהיס יני נמגלית
הזחמיהפלא אשי מה ט אס למגלימטועהכריד ׳לניין יל ועגיס י יללן נחג הנאון
ואליו נמשךהריזק^ה״יחכדאיוש^יהמלמיסנלסשיטההמגלייננמןז״ה ני״ לעמיו
נ  pעל מעש־הה !לקנל שכי עליהס לפי שהשני האמיני ימגליעהאי האחחן איני נעילס
הגשיימט אין מסטלשרמהדק האלה• שנהחעטעיני הגיף!הנפש נמנוי יחי מקנל
הנפש לניה » י הענייה ההיא ״ •bהםן> אכל היא שמירלזמן מח״מהמעי נעילסהנא
שא •שיניהנשמ׳עלהעיןשרעופט ׳־ניט ליק הנטל לפני השש שעימר לדן עט לממ
לטש לדרלח ׳לפרי ייעללמ ולנר הפלגע• אני המיךרה לענק וה הדין הנחל י והטו
איימנטן הדני שטא ׳מעלה •שטס מגל גנדקאגל אט^שגטטהאימ דין על מעא
האיס ללה נשלה טה • נ׳ אה היה ק הימה אה לן המחייה ליללעלהלרח לבל ההין •
יישר טטה של גליל לאתר שכר ההנימלמה אלפיה מהשניה עד ומן המאייה לטומ עומ
העגיחמלדעמהרנטההאלהנימן לשעמיתייאחיהי״מ וסהיקימאחייס •מחימו
לרעמה׳ ינ־אזרהדחשהזהרלההזוההרקדעלההיטהאיממזהה״יןס׳ זריעתה
פנקנל שאט• המכלממ המת-ה טא זה הדן • יעלת אהר הלאני <  xf״ ו ישמע י •למג
ספיזכחןיט !ט!ליא״רייגגאימלמסאשר אניששהסנולהותהלמ• עלינש לאשי
•חי״לטשעלנניטעינדא״דישנתםוראיתהניןנטיןלרטנינויטהנה טוהנא טעו
נתגיי עו הנה על הי״ ,ט ה אשי טא תגלימהמחייה אהר התגא והח״ס לידן י והנה
ולי נזה הייז ה זה היין ילה יני הדן אשי לשלש ט ל לתה רה א! נשיפסר האיה ק
העילסלפ׳ שלא טמה טנמ! הנה ל׳ אש לנהר תח״מה״מיס לסנימ״ והשמח י ולק ונד
הדק המממש אליה!לא שאי ט־מיס וטמיה השאלה הח״שימ׳
ה שטע׳ כחר האנטס אשי טטהה מטה ידז״מ היידס מה •היה
ןןך״יף•^
נ׳ הנה לני השט אנטס נ ט שוט־מ׳ *היה ק ההנייו
עגינה ־
שי י״ מ  bהאגש־ש קירה המח״ה ויסעט על וה ״פשש ה״שנה שאהיה נל •שיאל יש להם
וייס
יולק לעה ליעמה שהעילה הגא נאט־ נינייהה ול הגאהי על מת״מ ההידס י
שאתרמ יליד ט ל י הי ייס־א• י אמה מרע שמאי ן כמזכמהט4ה העשידמשעשהנענין
המד״הההיחשטהכפרשהשמש־נרוהאמנילמיננידרהולארטסלקללה׳ אמ
שניזלקי ט חלייס ״ י י ן הסליא לישמ י ההס א״ח טטמו  bהאנטס היי טעימת
נמוז״ה!•זי ליךי״נ׳ םיימי!ת״ ו״הה משלי שלאנשי אשר ניחיהס מטה המדיה ןאימפ
שמלי! טמנה לא ״ימי שר • אפל מכילסהשס לשלה הנטל כאשר מטל אמה״ידסאשי
יי! !טןיט יס״ט זה ל״^־א נלע ה״ימלמח י וקנמס איירו ש׳זמ ח״ס אייכ׳ ויטיע
כטןיהי*עהמןס<ינגטלטיסה»ת״סומהה1טן ל ת מ השלישי הזה זהנייו ראיה
מידנ

נ ח ל ת א מ ת נ*1ק ו ד ן ׳

ק ס ב

•לילל טי״ הען ימי ע ט יל טח׳ מק שנה אי מי שניה יק טלנ ר מעך ק מאה vx
•ירמיה הישא ק האה שטס קילל והיינה יעיל• היה שהמטס האלה שלייס הס אמנו
נמדעמשעלשהקמיסנמז״הלא •ייויסאכל־ננטלעלסהלאושהטשס יחיו השטנה
ומפני ז? נשא! ממגי נשאלה הזאמיז־וי
ויקהל! שמה שני פעילימיהס נטף ונפש י
לאנשיסאשי מטה המדיה ניטהסוטליטסלזק ה?!א איך לא הלי לננמממלאנשי
המהיה ׳איך לא •הני מוי! השטנה לשלי פשלימיהה נניף ונפש נעה ייילז״נ׳ אליהס
יןשהמופיי׳קיסוחמקיסיזייימילא קאנט עמי• ל׳ אס ששהי הי׳טמועינש העטין"
ה!א נשלה הנשיממהיימנ• וש״יה •הנו מ פ ט מ ימה השטנה לא טיק ה־לה״ה אינס
לקידסכהיההכשאיהאנשיסולא־טאיטאסלעייד כדק !לשאי המכליימאשי אנאי
אשי עגינסלא״שמשיי״ס האלה לפי יה יק אני נימק שיייייל אנשי החי ההיא לד•
)ישיט למהמטהטנההאלהממטהלעשימהמידסטז״סלא שהה המ־סטייליס•
ואסהחיהטאכטימהמיסיעמחכיקי־יא! ממיז־עמ• !•טחאמכטח וידלנדלי
4מה״דמ1מהעש> זלמה משיטלמידיהאשההלמ״סמ־מס׳ ומהטאייז לישנה
ללישיאלישלהסמלקלשלסמאעלהשכיהנפשיילעילסהנשיימנאיילא על מז״מ
המילה יכטשטטזמינפהאהי־קמיאשאינהאשי״עש־מיי״שייהנט־ד טידטעין
יטה עמי ומעי ק ק שנה ייינהס ״עיטס טלליס ללל ההנש• אס הקייס נילז״ה שמיי
יז״סאחלק׳אס שאי מ• אדס טמגמז ננוט ממ״עס לפי השלל ילה •ש־ע!ה! מל הילה״ע
הנשמהממקס־ומטזיפיעה יה •יאמי ילטף ידיה • מלל העילה שהיךיה לילדיה
יאנשיאי־ל החי ידזיס •שלמט לענק היק ולקלטטי על זה איי יה השלה יהיידש
להמהעיהמ־סלטקיילאל״חליהמעיסשיד״האנש־ס מא״ל ח י כלס •עיזה לטמ!
יקהט׳ל
מזעןודען לשייט כמכל־מאמי ט י ט ל־עמיכממיה לה שיעי! א״ל היאזניס
זהיאטיידמינשט־ימטאיש־להיההממ״המיימ״יזסיינק לקטן
ימלהיל זכמי שאמי * Vט מ ה ניד ההה ינעמטדא ה י אשמ ממ שטע •טיה!יוה שלה
יקכנמ אמכל המיסיטידמיס אל עיק •ט שטו משכשמ׳ עיס שה עלTOונהלמ׳ •שוי(
אשי מ«ח כמיס'אמאיל מליך י יאמי עיד יעיח ייעל׳  P I Pאל עיק •ט שפע ט שש
אשכלשטש אמלל המיס סנמזטיכל שאי מכיאיס הסכ־יי! כיה ועטט שהמל יל כזין
להוא השיעאמעמ! ומיק י ט ל ״יכאימא5ס י מיאה ז 1מימילס י •מיעי״עטש אילהא! •ט
«ידט אאיי נט ישיז•! 1טיכס ולט טטה עיל!מיס נחל שלא ממי מאילה ט אס השחי•'
»הס אשי •ידי לאייל! ימן שדה שלשה נמטסלימשאיויי זימר העש ט י ל מליילושיסיז
נכשסעליךושמהשסלאיאכל׳כשיכהילאייאיטשיעמ״ ־ עסקהא!ט אסלאקכלו
לנמנשזמידלכטמעזהסט־עיסכיאסאימסטההטיהכזקההיא׳טהממס מ ט
שאי האימיישכלוס המידמ יייל כמיי זיעס נט; לפטהכ לא יאו רעי ולא קנל׳ שנשס
יטו טשאיסנשכי-סעסטימ שכל אמי ייהסקנליעייל! נשלה מש־יימ לנהליה
ימהקכהלזטמא־ל־שראלשכזקהמשועהמז־והידדס׳ יטה ננטק כישע כענק
מלימישגמיישיאלכיי^מגאיסישטסזכ^שאמישזעמ־מזף׳נכש ׳שהסיק• שק*
לז א צן  11אמ

• נחלת אבות ערק רביעי
את'*עת״' • יידד כאימה מחלת מידישכה כמיזלמלכ לא תקיתה כשלה אלל נעיניהס
•יאי אימה והנוטה אשר תיכי מחיך׳ על ״ יעל משיתי ימעטו כיכ שליש כשלי מ •יישלס
ייש־שיאמה״שישכלה״מאכלישעליה׳ והאיינישאשר שככו למס כמיס •יןכלי עינשש
נניףונפשלעיניהס״יןההרשעשמההישפש ׳זהנסקאנלימנלימענמ• כמחייהימה
יכי כ ע ט הנאין שכתכ שתטה טלח״ה טמן תטז הנליו יהמחלמהגאילה עהטימשסנו
גזמהיה לריק• שכישי•!ללכד כלי שתט ככיתתהג״ 1ולכןזכחההנטאיהממיי מטמ״ן
רכקה תל י^ין הנלחמ י ייש ל׳ על יה עטש נא״טס מן התרה ״ן הנכיאיש ימן תלתלי י
יין המייהההשאייאחנני השי נשירמהאז יני ראי עמה כ׳ אט אט היא ואין אלהים
ע״ייאניא״תיאידה״חנתיאניאיפאיאק הטי הכיל ט אשא אל שמיס ט׳ וני ימאתו
נישפשיטאשתנקשלנייעויח־ישחלייומיהמיאשפימומאית׳ ויזףהיני׳הממו
לייש עיי ט דה ענרמ •יןס ינקס •שת לנרמ וכפר אדהתו יעה! כיה שטרשת׳ כתיךת' י
ייןהנטא־ההנהישעיהועשההמלינההזאממהממיהכנלימכאימח אתן רשע כללתי
נ-זנאיץנטחימ״עילוללטאהנא׳מ״וטאפישהיאויחאילעיקכה וענינה וטנתוו
אנל• שהנניא העירמט על שפין עניה יטא האש זמר ראי׳ ׳הנין טא שטוחה הרשע שהוא
א־זהזלאקכלמייהיזטכללמיכרקישהחיתאמאיךשיאליעשהנה עולוחההיזהו
כאיז נטטמ־טל <נש לא יירה נתדלמהשש׳כח״זהז יכל יראה נאימ״ ואח שאיני יייה
נ״עלמן״ימהייךכל •חזאןנאיק ש־זו״מיז קנאמ יעה רינה ליהר הקנאה שאמה
יקנאעלעיך יטה אן-אשניץ מאכלס יינה ל!״י הי״ שאכל לס כןיאכלטמס האש׳
ולכי שהנטאיהכלהטי ״תנכאיסעל טאיל המשט ויין הנאילה איי ישעיהו שכיה לא
נחה דעתי לט שלא ירט איתה הנטיןהאשי כ נ ״תו יטא ט ״ ח ״תשפותשליס לני ייל
הא״נתיישתשכיתשלישלגיכטכאהמשיזכיכלמעשינ׳״הטיתהכאיתעלינ׳ פעלת
ל:׳ !אינשכ״יךה אללעשטישארספקנר׳לוטאשכיגלינואז״טזילמןועהכלמ״ן
הנרימלא עינני שש חלהינ׳ אכל לכ־ כך נזכיר שייך ויה מעשה לממיה כתן הנלימ שלא
יזיייייליננפש״יהי״האעילו״ה תןהגאילהליפאיהשנהיניעליכיכטי שיוך p
וממה פקימ ׳משמטס ׳מאכר כל וכי ליז שנשמח
©וא •ץייי ולא •מכלי כשיכה י
נהשנאילך הה ׳נאלאיהש לעמיה זלאימ׳מהתיש־ע! עשית כהפך כ׳ יספת למי י׳ נתספמ
יכנייוהיחיךלנטלשיהתכנלהננאיחייתיכימיתיעי״תונטמח ״ נ ט פוןחך ונוי
ילל; נחתה׳ המזנה אל תתיעה ״ענק הייליה כ• יחעמרע טמא ״תיך תכלת׳ יקומו!
שהשהנהיניהעליךישמש״יילכןחיינכלמיככנ״יוכי טפן התמיה לאיהח ני»<
א!חמשליך עי ילט שהיה וה לו מן יטק אמי אתי• וה לך יעה׳ נא טזיייךיסנוי*ו י
יהלשיי שט״; הטח יטך־ על ״נטהא־״ה נאיהה ו1ט נאה הטא 'פקט ״ לחולו
יטף הפי שה יטה כאס הטא •תקעכזפי נחל ינאי האיכטם *ו הניז
הקשה ינו •
טמכחי ״הפישה ט ׳ איממ ״ה שהנחמ׳ יכני פיישמיה נשלטת נוול כפיחז לספי
ישטט • ׳העד הניע״ .שפתא לריר יללז טא יכה( עה כ׳ אחי שזכי כטף ספח שימעמ
הלוהכפקייששעו״לךהעכיש־לה־העתניהאהייכעתהה־א ׳מלש ע״ן כל הנ״נא
כת נ נספר דל שאז ית״לשי •שיאל יזהנליתאימה ש־הא טיס נאימז ח י ט וט נל הנימא
נמ!נ
י

י

ק סג

 rhnjאבות פרק רביעי

כ־גיננסכישטאסטילא״שילפישואיאירדטאל׳ יכיעלא״מטיעשיס לנקיים
כנלילעהעגיודלעטההעש״נהטדיעיהילאךי״• שיט מישניא־מינעפי ק ט אש
ליידע לדילנענמטעע״יזט יילד לא״ שלל ויילד לקל•!  e r rי ,אש־ לידם א־ •שי׳1
יזטאלהלה־ס־טל־יאיך&לה׳ ! מ י נ י ה •או קאל גס ק כפ ליעל על"־ ״ עלמוו״־נ
לעייי־טחלהוכפחלקאהטההמימשלטאההיהכ׳zTtrnייל׳•חולאל וינה
אהטההמיכפדנחלנללנטאטקעדליעטלזמהטאכאייד! העט* 7׳־יילל כל
כמישיאל לילד לנל אייי׳ יכזעג־יי־לינ״לכי־ד ע־7ני עזידלנ׳ 6־•׳ א'7ההי7י'
אומריסכממ7יחכמ7־ן7ניוטייעיי7שייךי׳נ7חי-היקכיי7־מי^ וליל טף
ה7ה״ללל־חטמ־וו'יע7סטחני״מי7י!עשי7ייאסנה־ישה־ה ל־כי יישל ע־ק
•שאיל־עעמלטאלנישל כ• לנל למפ־ש־שteספיישיט על ליייל יישל לאנשי לללי־ל
שיגיאסלקדלממ! יאט מ י כאג־ד כנ־ק עילי•יטטדדיסננ;הכישי7יטיס
שאיל ק אכל שיליללישללילז־מטדדסטעילרל ולק אמי על ליעיל לדה לנל לה
אימייס־נשיעגטמטואכיה עקיהג! ייעד מ ט א שטיק לניילל ק״א יקטי־ל-לה
יחי!׳יא!יידע׳ •«ע7״של—עדלל־א מהילל '7ש עע י טא ל7כלי 7כ7ה•יילש
יטאא!מי! מ ל אני כ׳ 7ח א־גקדיי־לכס!יעי  •7העלה חל איי׳״ שי׳1י־דע־ס ט חט
•יגטלדא7קלרי7יכס1נו לנה ענלידיעל לל־ח שידעו לימל—איי יל׳ אל!,י לקלל
לדי; לייעשלידיעל ללי! טח עכליילא־7ל י ד ״ :
ל7טע• שלייל־ס כילו״ל •לאי אנ  tכמל קייטלש י־!י לאייש
טלטיעלטכיהימעללאישילילטיעלנשייעלנל כש שיכו
לשלש כגיפה1גפשס ילשלש הט-ילש כ׳ מ ה יכני יל הלל! ח!ל שקיי! עה י! מיד ן כיי
שידי יעי נכייס ! מ י נמלא ליה עטעכמי• מטאיס כ׳ לנל ילמ׳ איי לנה אנט
«לח לכס א7אליה לנליא לפני טא ישי הנדיל!לני יא 1ל טכ לנ חטעעל נטל ילנ לנש
עלאטילש ׳איךישיטלכאטעעלכטהזטאללהיכה־יחליח־ג^יויילשד־דכ גהף
ספי •יזיקאל כחל״ךלהאק •ילימ שייכי כל איל הל»! vחיש חל יישכח־ט יכל ל-ש
אישעלמקימייכאכשלוואקייןסלולכל׳חהלאכלכיילה ׳חחי שמדעתגליעחחי ש ש
כילזיהמכאי נ שיש לעשיר• מ א חחיילעכקלט־אאיינעלטישטל !ח״לגטא
גסקמע״רעליהוהיךידמ עלה שטעהייעיסישיינינסיטא־ס• וחולשהליי• לס
לייעיס יאיייז קנלנ! ט י כאינע שהחניך ייל׳ שלח ליייל מ מ ס יעקכ יישל י שי^י
ישחלישיעללשיזונלנטטסידלה׳חייימלני־ש־ שאל שייחל עי׳ש ככנ־ל יאיךה
אליל! ומטסיאמכסמלטילכאלללכיעיסולמדזטא ש־י^יע־ייסינפטלמק כל שחי
הנטאיהוישיחכק foשאיחטטלדיי'7לנלח•טאלהיי•:ש•חי7ל•ח<יי כיטללזה
•ככר תקריל• עלי כיח־ מ י מ מ ה אס ק לש ־שלילטיח־מל עטי שלק־י כעטיה
•טר!אל!טלאלי• יאלזהלשישטיןנסקליגחכ-יייולידע
העש׳טטא טגכליילאחי אשי  7ק כעחלל ליעיל לא שיעט כעטנז
ןןקי^ץןיען
?יאשיניסמקיטאשללחעכל עיי לאיק כאממג לגימס געלי
•ייימעיזשינשיעידידהס שיטע מתטעמינ׳ע/אע מל להלן ״ ננהועטנס ש ifc x
״נקי*
1

!• rhאבית  p sרביעי
יכיז•* אלה! ת! <״תט אי תי לשמש תל ל־יח אי לכל נכא השי״ם א! לאתי יין היניאמ B»1
•טז ש ט״אתה,ילש r־ שוקא״ינתתח״תהידדםיכיאתהנ^ י ותהסיכטשית״עון
כט-ש־ו״הש־כת ז השכו־עו״שהשוגג ינעינשכתישתי׳ייבהטלישיטותייילישיתי
שהי כע״ל ׳כיתה כי• שהייה יכי שחו ט.׳ לש א״תת השת זיתיייע ועטן העילס היוו*!
ו י * ש־יוועינד ׳גשהשגתז״תהיקגלועוגשהלגיטכגיאיהכ״ושאתיוינאוויאו
נכו\• התג ששט תל-תהלאתיאתיאשסלאתגנהינוהישתמיאנניאיש׳ וכלשגאין
איינא״תייד •איייולנ״נ-ללנוהי״טחנתןתגאתויהיגו ולאילתיועוידלחתולא
•ל־ל כלכל נאל גאין דשל־טחתאליליהה ׳לא״ענחעיי לנשי ויה נ״נאו כלס נקנלת
יילדתש ־־ש יכה כאין כלכל ככ :היסכייז! נזה על ט חתיהסהקתיש כתוז״הכ• זכי
הנשש־יא״הזכישיש״עיילתח״תלאתיששלואלנסהעגיסישתיעתיכייהס• ועל
ושתי׳ הננ־איזלניהין נזיייןל •ת־ייימישהסהנטתיתשי״קימינתווייהוכן יישיהו
נכיאלק ועלכת־אתהקגי־שא״ריועההתו־יעעההאק כיי התכיייה האקיהש
א שי נאהט נטי י שניי על ״הנד י תייג יחי •שקיי לתחייה ילה ש־היה לילייח תייה שיואן
לק היה שיא לחט איש אתיעט יל יזהח״ס כ׳ נלה ׳יעי את יי
ו ש״ _! ״ה״יניש
ו״חלההיךיהא״שאיסטגעיטן ייא׳ נלש
נא״נ־יתיתז״לייץשנהיעיגילש
נדנד כת־ לך י ״ל ה ׳״לאילאידתלאיכיתילשי״״יתיעלילהתהיההתיייההט ילי
ל־ תת .תלד לכי שיל״תכנילנל תכידעושי״הלניתיכי יעה לק״יה יזהה נתח״ה ודה
»ר כ  r״יי ׳אלה •י נדל ׳אלה טסה הה כ׳ זה כלי •כדין יעל ה״יניה שיחיו ננגיינש ויף״ימ
ולאט׳ניא־שכעלה ׳׳•שנתהה״לכיהיה״לטתחליהאיץישתאיו יטה הדין• ת״לא
האיץיעלאת״״שילכלאיןלאשתתגשל הכחייה כיאה שכנע לכנה ליעיל נייז
ש-ייד ילק ׳כיי; ש־ל״ז ייי נשיא »״עה טגהליאייןהנתח״ליתתיגלהי-ג אה לכי
שיין יי׳ לנכיא ייינלזתכלהישתל״יכלכן שכלל שאנדה יהי ״יכטה לנניאה ויוכו
ה י ת ל לי־ייכללאיי״תלין״אנשסיי טעההיתשלאייעוהתייללשקלנלוה השש
כל; -ל־י־יל״דיאילי״ינטליתיכייןס״אא־״חאד ולק׳חויקייעשיהאנשישנמן
א״ ש ׳היי־ לחי״• ט שייעני חלטה ע״כה ט שייעו זה ״יכי ה״תיה שחי ו יעלו ייי׳ שנה
גשנה להש־ג־יתל ילך ״ נכאיתט •נהיה ל״ה״ליכהגהאלש יגל כל האיץ ועל וה עגת!
א״ייייה״לןעהגזג״אתשתתגקה״גיטזל״יס אז ׳יילח שחיק כיט •ט'י או
•א-ייטייסהנדל״ל-דת־עסאלה ולכיכז״ןהטץגלייתשאזתטה התחייה נטה
כאלי ה״כ׳ מל-״ס י• שניה טך,י־הלא ״ידה ואז תתכיסה נטיה ת״תתהא״יגהויא״י!
הגי־ל״לעדתעהאלה הנהאהקיעלהתכל־תהגייליטעשסהוה כין המגא השלש
כאיי•!״ כשלי׳ תיליתטדו״הילט* ־עילטייע יל שיין״׳ ה״תיס כדי לטייע לננ׳
א־היכייש־טה •י׳ ע ככל ט ג ל ש שהיאהאליליטןעזי״לכייעד״ היא האלטש יטא
ה״ני ילל־ע־שינהללייללליא״תתיתל״תילשי-יזיאטיתוייגייה׳ טאלכייא'
יל טא אשי כיח ל עלה יחי ד אחי האכש היא ה״כ•[ יל האיע כיש׳ גט איה יכל אישי
ה!א ע׳ שה יעי שהיה טעי ככל כיי .י ״־עד! י וחיי '-כי•)• ליגד חיוי טא היי״ ,יל ה״שנייו
משכי ״תגי ש ••ט עשט)ל היכ• שיה־.ני ־גככינ! טי השעתתיהכטטתככג• אדה אש
,

כתת

נמית אבות 3דק יביזן׳

קמי

גתתהאלהיתל״לת׳׳ ואשכהכידשסכגתהתאייהואהלמאשתאדישהע׳לסוהתישז
לשישית לאלהיתילשנאתכשלג־ס והיתר׳ השאליתשש־תישג־עית׳
ליאככיעללתא״ה ואתל ת־ע שכלי יא מאכ״יאויאתלקח״יש
wT*"Tn
המתעשיןסגאכמתהתדכה^איאואיילתימ שאשכי שהכייעל
״*
ללז״תהיתיסהיאה״עיכה כ הנה•תלכי כ׳־ל ״לויניאכיייהי״הלכיה ״המגיש
זלתזלתשיז־ינישתעשדלהייללשלעיתככללל ישתדל למידתה ליאשיגה  1י מ ט
ל!ח היזח לוה יעיתזחתייזס ש״ ייז• העילה אמעתאלכ• יילה-ס י שלש ייית ׳עשיי'
אל* שנה שנלליתל מיש האלה •!כל! לנאתלכועלליכייכשלא ככאיית־זלתלכריאל י
וילה א״ח
ואו •הא יד׳יק הככגיה כלה ל־עי״י * Lהניןז־ה ההיא אשי ככיהי כה
*•הא •מ׳ת *!שיש ׳ששה אלף שנה אשי נהה הכככיה היר׳שכיש ייךכיס כל לייךע
׳״לשאמיאשיידתליעילסשכיין כיגיןאלין כל
!ימי*; לאלה אש־ י״יט התאילו ־
ליקיעשכלתלקמייני ׳שמשאלן• שלהויזהכאיי״ שייזוההעילה'כ י1ן שנהכיי;•(יאלייכ
לייךע ומלה א״ח שהה  cvאלן• שנה ככ׳ שלעת מלכיה הנכ׳ניש שכל אא״ יי׳ של
גיעילס׳ אלכיש שנה • ו״לסאיייזשיה״ •ייתהעילה שכעתאלהיה שכה כימי;שכע־נ
לכמיש שש! אא־ י׳שלנ -ילה אי־ שנה ויאלףהנגיעיאשיכ״״שנתשגתא• •האכל
ליסייס געט״ס ׳אולי• ער שיל׳ לכייל ״ייי! שלת וי טג ל -י״ שלתגיק שהיא לאלן• הה י
ואו •ידה העילש ייגת־ש כאשי ־ייךס ׳כ״! שלניא י כיי; אלה לדעיתיז לתש ל מ האלט
מ ׳ אכילס כי א״א כשלי׳ מגלתלינלה ושלליכיז שמעיתלייישגיסאשי״עאת
יווליתהייךעהס מאלייה על ין ימ׳׳ אכל• ללי ככ• שיש טזכ״ה היא ונס ט״עית
לנתליסנשנעהלימילכתאיגסמ־ו״יכיסלכישיטהלילסכללייי׳״ס 'אין שלי ,שכל
והקיה לאנשיה האלה לכי שיןייא יקלל׳ ״יד־׳ ייתליאשכיל לילדיה ידעת״־ל כיית
ילכןכקשלזהמטסוטי־יתעילללית ינהנמי־להני׳תלתהת־ד־י ל• יזל לידך
ל׳״הכה״שן לזיק כאשי ל״לה ״תאלתלכייאל עדכהככ׳ םייי־ מי״*ל לש״י״״ש
יתגישתילסלא להלל יזלק־ערזכ יתימ ל י לגיישה כי אס שגלית לעולה לזה כ־שיכז
»מלע׳ יאא ליילס שכלי מתי וישילילכינייתה כנין ינכש אל לאייש לאלה כלה נכת
אתת יילזניז לץ״ ס כתאיל אל אנשילעילסלייושכ ׳ליל ייזל לזאת א־ ,לכק של־א
לעגתה חמל ככלל תליןילת־כזיקידז״חלל׳׳יתהיכליהשןיכיייזיפטכי׳ של׳א
<יכי עשר יק יא׳ ימי ומדו למלאכי נש-ילאיסינילי כדעתי ׳גככינ׳ ׳כ־ן״ת יל ה
לעגלת מ ח א ת לעניי אתלשס כלל ת־דל תתיתלי־דס זיתנ• זל א• ייכשי שיכעל
איתהטאשכייאעילסוירד•*־ ואל זל יייז ״יעה לאי״ח כשש להל מ י* יעתל יד
אניאדטאאניאידיליאא-ה־ י־לאנישניאנלהא־־סאנישאאילליידס׳ יככיזכיז
»לשתזיעהיזילסהיאי״דיני־יס שלא ניסח ׳דיישלייז י זההיאע׳ שמיה אללי את
קמיטתי^ישעכןלשתיריגלאהעג־זלכאשיכ שלל על כל קי׳ שתל אללי לשכיתת׳יי
לעולס׳ללשתגשייתלפגי־סמי־סטאסשלשמלתכלמה כעל ועשי לתא״ל לטא•
ללאתדאהשכאיזילאליל״יקיאאליייאיי״ייללימסעללאל״לל אשי מ ׳ ייתג׳יד
*מהמשעללימאעגמו^ידד^דללשלשמטל• )אןואאל״׳יאיייישללי
יגשיכ

נחלת אבית פרק רביזן!
עטכ גא נכש ד ל ־ הול על •ךגו •כ; גאהי גאלישע ׳•גא ויפגייהילמכעישטהיוימכלל
אל י• ׳ככל הנבל  rr.tr fיל ש.להממכאשהמכלל כ• אס על ואת לסי שעפ היועכז
לנגיא״באממ־ טל-שימ־יממומזכמיסגטיייהעילס הנהנעקההויההאניטמ
יובזמהנבשהי׳שנלמת ןמישיכעלאימהכיאסהאלימאשי עשאה <נהאמ הנניא נ׳
»מת ״ל-נ• •עשי ך .ונש״מאטעש-מ• י ילה המהש׳ היא הפועל האהמי כמח״מהממיס
תקני ל׳ ־י גמ־ל מני המה גג׳ י לע לס יי ״הייה תמיס אמה נ׳ והו יופיעל נניימו ולהעיי
על השייש הזה א״יהמניז ה!ה הייגי טאהטרא יל שייני האיהנמזו״מהתמישאינוט
אס ה שימאשי כיהי כ׳ היא •עשה לנ׳ א מ ה נ פ ש ה ו א מ  1ט א גימגה י ווה׳ איהינו אלה•
אמחנפחמהנינעו*
נש״ה שנממכ׳ עטיה אמה כיממה שהוא גממליגהכייאה י
הלטה !המה ״שידה גיךטגעייגטיסמ״מה ואמה עמט ליעלה ממט כעמהה׳יג
ולטווייה כיכויין מחיימהיימיס
 C'TwTflהשטסעשרטאש-שלהץכה נעול״! שלשהידניימין כפייעתהייזק•
•נוניחטןגגי
כשעיהגייל הדן היא ש״ ,כיוה יה ככל שנה! שנה
איסלא״סילי״מ !כ״ישי-אמינ״וסףטמוהסועלההימימטיאהיא׳ וולתונאיוו
לשליסיט ׳כי־ימכ׳ •פיןי! לטנ ייס לא״סיליאמ יגגיזי שלנ! לא הוכיח למה ניחן
הא-ה גיה מגל ככיא שימ יכה נמג׳ שעה כיכי וטא כ׳ לפי שכייה נכיא איס וגי erj
גחן אייילוהץכהכשהשה־מגייןכיוסהוהכךעמיייןנניןלהיימנייטסגוה האס
ואי״ינישט טיניהכטאיהלא״הילי״מ טן פירוש• ש-יח או •מימן כאימה שנהט
אס טהי! א״הס הייה  vכיה שהס א שי •קיא! מ״ס ט מ״ ניעי שהיא היימ׳ ׳כהי •שפיישו
ה״ביש־הייעלה-קטהא״רגנ״נספי״סנפממיהניה אהרשלס״יןה גמיייס ואמי
0ל ישעה נ״״״ס יאא -שלטנינ״ס יכי• שנה א״ח גי כריןיההעולהנטןכפכא על
המגיאה ג־עגימיעל ב-יז הא ילן כיה כל נאי עילה ׳גומי׳ לפנ״ ככני ״יון!ט יניע נחנל
עלטיהיהייןהיאשיןהוהטאלגיףילגיגייההגש״״הגלגי׳ והיין הנטאגגאו)
הנ ש״ה ״; הניף שהאיס ניין כפ• ״עשי! יאה וכה ״י ש געיאס גמא״כ "'יש ניהנה ואה
טהנינינ״היהנשיי״ןטעיע־ידסאמ־יסעי שאכן• נכש! אי השימישה כלפי ימי
!•ת־יילעלמוייינטלכףוטמילאלכףטנה הנהאהנןהייןהיההיאלנפש׳ ואויש^ו
יי״כיכ־כייההיליזנעמיעמיסלמיה׳ כלפלמנממה ׳כ״כשנ׳ הייניס האלה •ויה
ניסטה הי״..ס יל ׳הטן מ ט א לעמיד לנא מאי שימי׳ הממיס וטא י!ס הטן מחל שט נל
העולהנ-זץעלמא״יזגטןיייהכשאי״ייהגכמימלייסהטן אתמשל ישעיס מיוחס
ומממשלני־יךסנ״יייהיתאמשלנינינ״ נדייךה גי״ייס נכמגיסו^ממ״יס למ״ ט1ה
וישעיס נטי־סנכמטהינאמ״יהלאלמי^יהנסשגאיייייטס״ישני איממעפי ייךנו
אלהלמ״עלס מלהלמ־בימילמאיןעילסכמינ״סממיסלג־הנסו״נמפ׳ ועילין שנא
והכהמ׳ אמהשלישימכתש ייעליהס ההמתנה ״ ״״*מוהמיה ט י ט שאיל״על י ׳טין
הלל ט״״ס ימ מסי ״שה כלפי ״סי ייעלה אמי חד אהכמ׳ כי יש״ע״ ע׳ עי ילויד יל'
טש ייקפ־שיולשלשכמימליסה-ן מההיגדטא לז־ןהכלטאשכמיכעלה מה •ל
הגייליהגייאיאלההזטהזהכטס טורישמ־ש •ןייהיכן כ שעי הגמול וייזה היין הנול
ליעוע

ק פזז
נחלת אבות ערק יביעי
ליעיל! איי< כמ»ה כפ תיק ייי היטל אין להס חלין לשלם הנא ואינה שיחק טין ־
אנשיס־ושאקלהשתלקיעהאכלעימדקנ-ן־ ועל•! אתי הנטא לנל ליע •י ושייל
ליק עיים !טליטס אתי־ה יטה ייני־ש ילישפש וליק ט ל השלט ללתיל שליא
הטיל לניףילנפש • יכיטלמת איי״ אה י0ט לשיייי אמלשכממנלל! ייטת־ינטיעט׳
ויחטשלנע״עעזייזכלישליטאי״יוסט-ןלנדיל ואתולשכאש לטעלמאינלעלילה
אמ ש־א& ליל יימייא שתא לנ־עאהליקישגליו מייילייהלינזמג׳ לעלימיכמגלייל(
להעי לטיל שעל ט׳ילללל אתי מנלייניש לתלו ״ינאי כ׳ שלש לטלימשזלי ׳ככי״מא
לנלישל־טלהתליפיה לא שה pליאשין טא לנ׳,׳ ללני ילל ינפש ילל־ ילל ישנ־לש
•או זלת!<;>לכשט״,לשטהני'7הנטייסזיכי־לנ;ש־ןנשלללנשייתכילא •קללו
ש־ל שני למנימ א־ינל נ ~ לשליש• יקלל! י ג י לעלי( • ולתלץ• לנ  p xיל'
לישעיסנייייהנכמייהינתמייסיאלמיכנילנלינחטהט אללא־נה נלייל־ה ילל
»לל ולpלנחלנלי-נשיית״עולהינחנילללתו־דשלטלנהלנלז עתה־ זלאליף
ויינה
לישטיןלשנילטנינ״הינינכיןמששיזל י״לתמיהלטלאסליקיל יניתל
תיניליק לליל לשליש״
*• 0׳עשי תישואתיילהניהנה ש ל ש־ל; !נילי-לל־ייה
הכינינ״שנהקנייטהשניס עשיה־ש׳אתיילןניפןללל ׳נש-־ל;נשילמיי׳תייוימן
ילומכטמעלילטיק־ש ולי נית י זה הענק לפי יה שהיו־! ליל לנתיני לגוני י
• עלת
:
 pניעת לול אינו י—לtשיאימלילל־יץל ט י
עי׳;ינ ולי! שולייל• נט־כ יתיינ־העילייה ! ח ע מ ל נשנקכל שיש לי ללקלל
נעיליאשישהדניהלאל״להעמיעליההאייזלהשיליניאיעשיטךט שלשה לשלע
טת יעלד ליין ט ל ט י ״ טא היי׳ ,טי( אל
 7prכאימיו טא היין טא לנעל - p
ליק ליא ז ן א י לי ל של׳א ״לנל לתל הטא יי־• xה נשגה יין אימזפשכיקיא יל
זלאייי׳לותלליעלדיןטןר*• שגאשלט שהcילטתלני pLל מ נ ע אלל שיי*
איוןליקייינעללישפשנ־״לשניאשינש־פשילאיהיקלעלה •ל־ל ליין כעלש
לנשמ׳מ זעללדקהני׳להשלישישאיניעמלכטיהאנלטאעמ־דלכא ט י ן ל־לזי־ה
אמו זיוא עילי ליון ׳טמיה לשאלה השי־נ־מ
השלשה עשי ט א ר י ״ י ט ל ז  : -יטאטככיאשט״אכיינישיא
•יןיז׳ למת־הטאההט׳ק־לילט •שיתל !שיכן נתיי לינ־תל
ייני טשטאיהמעפי •יךס •לא איי שכלה •ק-ס יל• יית י־ מיי-יילה לאני-ליינת״ה
ולנאין כשפיהאיינימיטיינןלשעיללי״ל וליתכיאיימי—-ת זהייכה ׳הליתש
ל ז ל מל שאימא תיל ככינטימנשייהלכ״יךהילישע־ל הכל יד׳ימ לימ־ה לל״יךש
נלכי י וליה ליעמ לוי י־יי ,ייינ׳ אל לכי לכ־לכ שאיי ילטש ל ן נ • אייזמ עפי
ואין
מךמ יאה לקניה • ט ׳ כלכ־ לטיךה י־ שי ת ל כא־ימיהפי •לי'נש־ •כמגש
••־י־ על יהל י ־כיש י־ x׳ מ ״ י מ עפי כל שט שלכמלכ״תאלהכת״עילה אלל לתיטמ
ילייאק עילש ויהאיהטנה טשטס־יןיי ליןכל עינששי יישעיה׳מיי ישכ־ס לוה
יילז״יא! כפנד המנטה הט שעי נ• עז ׳מפלא יהייכןאשייזנל ששייהיכמיהיעט'
»1ניטלטע;טכזמן ה־לז״הושטה יזגליעה־לז״הליתןנניאילכנין-ינכשכפ• ש ־מ
)» <  )7ו ?p

נחלת אבות פרק רביעי
היקאיךיא״יאסקשלאיאהטאהנויק״שיאל• ומה לא יהיה אס ק לק מחל ולא
ניללולאכפישייילהטןה״שמפמלכלהכדהמ• ייעירטאס לא ׳יןמו נלמיהניייךש
איךיההשלשכמימלהסהטןשלט־יןסג״וחסושלרשעיסגמוריס י סל כינ נ״ס נלמי
מימא•!הילה מדאה האמ!נה הואמגשרשמכאיטמהעילסכלשוכלס יאמינו שיקויא
ייימיהסכאלוטכעהא״יג״^כלכפיהסעלכ( אמימ• שכמה״ה העמדה יק״•' מני
עמטלהשממץיכמשועמייולע״רכד״ןולימרהמכלהמאשרוכרמ•• ושנהכן יקית!
י־שאיטעמ• להינומה טו״הס ככל מידו ומידו !ככל כלך!כלך מדינה ומדינה ועיר ועיר
לאלכיהנדק־סמהסכיאה נה כן ההישעיס טדשאיס!מאשיאיס אימה ויהיו הממו
מממדיס!נכייס xהסכמי שוכריד • והנה נטך להממק כרי להודיע ולהייע ולפי*
כעילהאי״נמהשסיתגיך שיזכידהסנהטהסינכיאיהסיטועי• גרניוהישע• כעונשה
יאשה לא מגנה •נכילו ומעמה נגיאיס הנה אהק לא מהיה המאייה טללמלכל האנשים
שטי״עמשנגיאהעילהטאהלקנמס׳ אכל •הה מכל עהואומה ולשין והיה מדק
כישעילקא״יה״לאךליניאלימיסמישגיאי״מעפייקינווא״נהמה שאמח גגייע
נש״יסלג-יךס ׳לישעיה מא״מהממיהלנ״יךה נלכילאהיה לשליל המאייה מנל שאי
אגלטינ׳ לענקהמיעלמיהשיגהנקנה גמא״ה שלא
ההנש הנלמיהגייקיסההש
גמ שיכ שדל הק-י׳ כמהיה מט ל שדיה'למיעלמה ג• לא מטה ענק המה״ה כענין נגויע
גש״יה שיהני״הסהנ-ץהיהישיניסגזה ׳קיניליהמגיטמויניטכש־ה הישעגגא
מש־יסכי״כש־המטק יאייח שלאמטהקהמא״הכימיעלמהישכיהמהיה לגי
לני״ןהילאלישעיה א״גס שאיהק״יהעה היומשיכוסיינעילהאמממהשסיאלהייע
הנה הה טעכ״ה ׳חני כעינשיהה הנה המגאי שלענק המיעלמיה ג י כיני כוה הייאייי
לה להימ המאייה ככ״ק־ה יל שליל ידמה יחילמה י !להעיי על ה שייש ה!ה אמי וה ה שלש
מימלעייהקפישהק ל־נהעילהילא שכאהילא״זאפניהילא ידך! שמי שהכל של!
שינהל׳ י י כיה שלה יק שה ארס א ך יעשה הקנה הפליאה העשייה הואמלה״שיי אימוע
העילה יני״הס ט־יעמה״ממ׳ טק שאק לי להקכה כעילמ! ט אה ״עקכהגל נהלמו י
»טא ככ״ נמישי כמימ ככ׳ היא• י לשליי״מ׳!מה ל׳ להקלה אה כ; לה״טי שאי הא״יימ
ולטטעאלטמא־ינמ׳ לכללימס ׳הנה ה״ שי י י א״י לא עשה כן לכל נוי ו״שפשיה כל
״עיה ההס י ש עילה לפכה •מכמי טה שנימ; ה״—עה למ• שאיט לא הנ!ן ולא יטי ft
המה־ש שכאהלפניכהאכגייי״״השהי״ע׳קט״ימלישיאלי״״ה סהכעיס׳הו גדילה
ינעלל מהינמל ל שי״יגגוקמיימאיאהיש״זאפטסנמי שהשי •שא פני השרש
העל־״.יה שי ״לטמיין שי ״לטמפיס יק האהייס שילינ' שינעל א״״מ״הס ׳געניים
ימינה מ ה לה״־יעילהייעלהס מ״ממ׳ ט אסהליל הטי״מיקייאמהנשעה נ״יה שם
״ ״נמה כדה־ מי־ס הלמ ימ ׳מפעל כעגיי< ׳לעזמוה לכן תייי שלא יהיה ההמזיעו'
הדיהלהממ״המ מהי המלה כ• אקלפנה •עילה כילי היה ולא שכהה ימיעגימהנויס
ולה ״שי פניה ״ שי״הס העלי ניסילא״קה שאי״כא״אמ כמייהה והלילה ועגיימה
א שי •היה טייס הדה אק הפכה י ני יאה הלה שהכל שלי שיל שה״ין האני ט וכללימ נט
י!־ ה כלה הס שלי ימט ייעשה מא כלס ורהי׳ שימרמ השה שטעילימה ומעשה יהא שלימו"
וינועו

קמי
 rhnjאבות עתן רב״עי
יניעלמכלימשאשיהיאה־ימ ׳מיעליהאמי שהכל ש* • יהטנההזימ״נא נ ס ק
נמפלימיה חלין על כל השלה כלי נללייך והנשא על נל האק כקין 1ט»נ נטלי נאין
שין»ל כל משט מגל איגן ימעל ל פעיל ט אמה פעלמ!)יכין כל יניי כי אנה •נדמו
ייאמי כל אשי נשמה כאט ״ הלה׳ •שיחל ״לן <מלטמי ככל ״שלה יל שיניא היק שיהיה
הלטיני כללי על כל השלש על כל האק יעל כל השני מגל לא לגיעלישט! יהאק הננחי'
טאסעלהכלככללימיהיהזהלהממגלסמפשלימהשסוגיממיי ייאיישייע כל כשל
אמשעליייכקכליג׳יאממגי׳יאקזהכטמטסיגגמחיס ׳נכאהכלינ׳היכייס ט אש
 tא ט כל א שי נשהה לאט ״אלה׳ ׳שיאל הלן ו״לטמי היא טללמוידשלמיעלהכל •
וליכ נאמי נש ק שש ינק יק טדץ ״ אלטנ׳ על כל מעטן יאיהמן על כל הה ' T h x
וזמליהיעצכלהאיטמככללכאיקש״ואיןכלההעזסיישמז״לפטן כלהכחא׳ הן
הא״ימייעש׳ כלסאנייהעהישיאללעשימיםנןכלככשלסיט ולכי שלא •חזכ טשנ
שנוה ממ״עש הייממאיהמג׳ הנטזי לק ה״ן אליו!ככן מן ככ!ד לעמן עהלה ליטאין
ומיןה ליוישין ופיני( פה לייחל :לן שיחה לחינן שזן לעיין נהיחמקי( לטי ע ג י ן
ועיממני לכן •ז משמן י כ• כיה גלה שקיס ה״לן ט י שיכי כמחלה ׳ה״שיח שהיא
ילזיעיוינשקכפטעגטיטאישיכהההכטיהזהלעיאכאי״יז יכק כיייןש •יאי
ויש־יז יעילמה מיןפק טה ׳היזע כלה כעשן מכלה לפי זמגשל׳ ״כ״! כני איה כאיי׳ ני'
הטיטמיהמא״מהיהי׳נממיטאאי״ייטמעטיהישלמזטן ״ן האק ינאי עיי
שעסט׳מהחלטמ״מפישסנכלידעילשהנהממשלס׳היטןיטההק־ש ״לן והיא
אימת'ממלין אמה טא ״ אלהמ! ההיה על כל ״ ע ז ן כיי״ שלה עיין ׳כהי כק ״שכן
כנייןיט י ׳על״עלמהאו״הו״דדנמה״טןשחיהאי״ימא״יכאןהמנאיטעשהכל
וחיפשיגה כן לי״י ש־״ו
נאלפיחשטןתכהליייטןגילהשכי׳הייעלהכמחי־מס
נאי היו ויע שהכל כא לט חשכין ש3ח ק ״ י כמיטה הימי כלהאשי המי המחלמהכייא
ילא גס כן קיט נהיךה וכהילהן יה ט יה אכל ״כל ט״ה יאי״ה עה יעה מייי למחייה
לטהחשגיןהגדי הייני •מטה העשעשיי או האהא׳ אלן! וכטהה ככל עס 'יעה כפ•
נ׳יןהמח״ה ׳המויעימ ט ואמגס העסישיחלחק שפי; טיןט כלהטקיס כי• שמט
נגא׳לי ,׳•יא׳ אממזעמ־ יההה •״לאי החימימיהזייימ ׳•אמי׳ גי ל׳ הה;יס גשה ל•
יאשכה ילזה טיגה התשנה שאייה נל •שיחל יש לכס חלין לעה שנאהי יעין נלה נדייןש
לע׳לשמ*אקאש •שישעה על מח־מט׳מ• כהו שפישייל יהיימןיז׳למסושלידמכי
ההשנה כזה xמrלה ק ״ י כל נטין •שיחל ימאי ל״יש הא׳ק ׳לפי שוי .יטה הסייי כפי
הגההמגאישהשצסהזהלא יכי יהמדיה
חטלמאהיידעשהכלכאלטחשטן י
כמה־זימלישיאל לגי ט אס גס ק ״טדזיה הטללמילק א״י כיחש ימית היליד• לי׳ מ
וההמיהלהחתמיטז־שלמקשהסכלסהא״׳־יסהייישעלכללימהכיי׳מ• וחיי כלזן
שמיי טלידיס החיה'לא אמי כל טליטסכלהח״ס לפי שהמדיה לח מטה לכל טל״יס
לאסקכמ־מכאימאיקאשיזכימ• וכגינמללי״ישלאכקהמנח כחיית שאין
לעני שלה ולא שכחה יט להטי שלא •״גא זה ט •מט זה •טע״עגה״ ״ה כת להשייעכי
אכללט שטמ אמ שהקנה •עשה דק כלל• כשלש ׳ממפרשפאיממ ׳מגש לפנת כל ׳׳שט
ל׳ נ  u J7יעל

נחלת אבות פיק רביע•
מגל ישמנ• אי־ן לי^י יאמי שאתי• כ; •שכ עילם לכט אלטס ׳כהייג האדס למי •מ לא
•ימאנו שדילנאיסמ־וןלפנ׳ לא שלה לשינשיכו למלאמימ ילייימימ!לא שנחה
•יהא־וינימהאממממילאחנופהומשיאפניהמאל! להלו ולא תיןז שיהי גיגי ה״שטו
זהי•[ כ•; ככ׳ א-ש כאשי היא המה לכי שהכל •היה שלו חגה ל׳ מי גל גג׳ איש יהי< מיושר׳
ל -ג ייג נ ־אימה שהכל כא לכי ה שכין ישיש אלהיש *בשיה כאין זה הגיהה ל' ככ׳ זה
ה זא־וי י י מ י ה׳־עעין שהיהיגס כ׳ זה על היןגה ׳שהמשיא כניס זה שימי היא כעני[
ה •ממשא•[ מנכ״,ל׳ לאיש שגזעכימשעשה נשטלהסהשעשה אלאש״עגישיןעל
ה .כייהינייגכין שכיעלהמסהיהיאיעעכייאיישיכיגכמ״אשיהיןשי כעיז כחשכה
•עהלט לט שאי מיני עגימ ״כנה מטה לא ישמ!ר לוה כ• היעה טנמה שהעישה עגייית
יזמה שכי ה״שע שהי לי ליןכלה נעה אכל אין ה״לש השימל א! עז שכי נשלה הוה י
!גה״השא״ !-נהכייה נפמח גיהשלגטיןהגמיייסישלישע־ס נמיייס ישל נינינ״ס
זכי״ ש נ־קגימי ״•שוכימי מחגי!ישגגמור מישעיניעיו מחטהנהעשהמ שהנייין
נ״!י גכמג ׳נחעה לאל עי גח״ה והישעגימי ל״ימה לא מחייג מזה שהגייק גמ!י אעעי
שחיה לא קכל עינז ׳הישגאף עלכ׳ שימיעלא קגל»רהמטמהקלימ שעשה י יכני
ט״עמין שחיל יןגליגיה שחט ונממוידעיעיעגייזמנכריעין ממניממיעיס עגייימ
שעשה כעהז כיי שישיל שכח ״שלה לעה ויי שי״ט עגייומ ומישש! וכימ נימגיה א
שכי״כ־גיל<־;ש.שדכ.הכ^ללהפיעממנילעעיילנאמשלש זטהכללה״יןנל
יזנלה ג׳ שכמ פחה ׳ג״שכמ מענממ יכני ׳כמין״״מ אחריה לא שיהיה נטמא כמסע
<טאי-שט1ישיינמטג!אה ק מ י ״ המויעמ! גא״ממה״יה הואמששהיימ שלפי
דעמילאכקלמריחהרנימעשיהיןפיהנה כיאסלמה שפיישמ״ זהימרה השאלה
המשעמ
סאימעעשישהין״יהכמחיהיאכל״ישמזויייומאהק כשאיכנ•
ןך^יך׳״
איה עפשה •ש נ׳ לעילה הנשי״מ ישש קכל׳ שניה אי שנשס כט
דנה יח זכי; ״־עשיהה !יאי׳ שמיע שיש כוה חליף י ש מ גש כן כ׳ הנה הנאין נשפי
טו־״ניממי שטךיס כמחייה •אכל! ׳•שיס !•שח! נטה כאשי עשי כן הגיטמיק
השנ״ימ חש־ החיחליט ׳אלישע וטע* ״שמו־יןנ! וכימי ז״שה •עמין אלנעיי״מ
טעילה מ ח זמענמ שה כגיף ׳נפש מל• ״אכל ילה שחי מיגניג נשמי כיי זעמי מיי1ה
נהי ושה לח יי״מ׳ עיי כמייהס ול ״מיס שעמ־יטןכה להחימ שיכ אינסחיזי• לעפיט
יטה עכ•״ כמי .ה י מ ה נחגימ המז״ה שחימה הח״ש ח*" קימ וייןט יקגייהס
יהי כאנשי ה ע לה טה ככל מייהה יל שיאכל׳ ׳׳שנל׳ ומליח אכלהממלף ״הגאי[ גשיאייי
שה •ך־־ה הדה כ־נחיה למ  Tלנגח מל ש ״ימי אחי• •״•ס חייטס ״אי וכ״א״י מגיא
כי״יהקי״יע״יכ־כ-גיישימנמיכוק הטאכלעגיטהסכטהשכל והיא!• •יןגהט
נ-חכלה כפי הכייך להע״־מ החיימ גלכי מדעי להעידר טי• ט״יש ולטמס השיט
כפי הזק יה״ץס ׳הח״ר ה״יךף ויעמח כשליה מלי אטימ ייאממיעס ט י י מ
המימ שייממ ״ מהק חי־הילק ממיס ט־ההכז״[ הטא אכלא ן המלש ייפיימיזז
נאש־ינה ט עגק הפליאה טא כלכ ־ 3xx׳ הגשט לגיפיהס דסח נניאשונה לא טשיעס
טגעש
-

קמז
נחלת אבות פיק יביע׳
*זלעסאל טניגאאר וידיו ננא״ס מז־ל לממש נלסי־ל׳לא שייטלו ללה כליכ לנטלל!•ידי!
זדעשדלנירמידספעלי פעל ייקי״׳מיישאקמזימל״יליס מלל־מלחיס לאחיו ילא
שכרי לאממיט לנל לנדכללכפינל לכדייךשליאלנ״יל לחיוכי טייח־ לנפשה לשלש
לנשיימ משר •שיני שס לאאיינה ננילימינפי־! מהנפשימ״ליך-י ׳יייךמ ל׳ למ •כליי
׳שיעצלעייןלהיא משי
לרנטטלשכילמנימלמןילנפשיח־טאסלנכשגלכי׳
כי&לס לנשמימ׳ מיי רל לשלל ללמ יי; ל! למ מלילה ו יא שמ״ל זל! ללל דעמ ליל
יס;רמ לילר לול לחינל לר״ק לשער לני״ל ליו •סליל ק ״לא שממי• •י״מ ל״שיא
יידו לייעל ל ס׳ ש לי גפשימ־לסלכיש״מ״לגיל״דיסלפי^״ס ליד שהמ לשלש י י !
ישהקמיש ללש נמא־־ל למ •מהלי ולמ •שיל׳ <למ •קלל׳ לגמה נש־דמללל מלל •ילעכנ• יממ
לשלמה ל;׳;• ׳גלשכ•״ שממני ל־ שה כשעיי לה־ "־לעיש •יסיאינע־ס לילה ללי שיש
ייאכל ומש־לל י יטעגק אלילי לנגיא נש ל; ישעל ו ין לילדי א״י ילל העה אי; ל׳ לא
*ליללילמ שמ״לטללממשסגיטמטטן לטייעג׳ שלא •ש־לי־ש׳ למי״מ לגשייימ
ללש ושעליהגאמיגלעה ־מונלו יט יעמליגהנחינייליחל־יגש׳ יגניגיפמ
עסיליסממטיסכ־ילאיימניטק !נס״עמלניגייסטאוהכעט״שטי; לילמ״ל
הקייס לא •אגלי ולא •שמי למ •שגלי ילמ •ילי׳!לא •יייל מיל נשחית גטדיש מין .׳לנפש
לגיידסלשייימיםימךאיאימל גלש גש לליריייץמנר ׳יאילימ ליל לנמיג׳ ׳הני^ש
אתית שא•[ ללקשיממלי״אמגל• לחיי; <אכי־ לליליל ׳שמי לכליה טיק למא״ל שלא
לנשלל לל• שה ש ־מ מנשל לגיס׳ מלאי שלא לניט ליאשניט -שלא •שמנה שכעלגייאל
»ימל •שדילל גס ט יש גסיל לא־דשימט־ימיעייטל ״שע״יל יךיל אשי געי׳־ש
היתל יאשיגליכעטיס יינה לשש גיןייל עס ל י מ טלמ ק-י־ס ׳׳.לאייל גמיש טמ
*טמללטגההאלליימכט״אמא-שלראשקאןעלפ• שליל איירי אלי לא ל־ל משא
שטה ממקייש ויי לעילה ילנללהכי־חולשפישמשפשטק נין שט ינמימ ל־לל יש
»מ;יל• ולשניאנישלשנמטינ׳ רלי•ליללניילליייינ• מגי עש־מ׳ אני למ״ק
דעמ ששנימחי־ימיא׳טי לן כה -נמש אד י ׳ ש נל ללי שאלקכלנ׳ שיל״יה למייל
•לי ללמ׳ כיעל׳ גחגי״דס י י ש־דל •ימננח-יסלעגי׳ימ־להלנלאש ק לא לי ליך״ס
כמא־יל •ימה עניס אשי י ט ט ל! דמלה •אכי־ד מ־גס ט מל שלא ט לה ל י ימ—עיי ש
כשטעה טעגיס כיאג־דס כט •יי-ימל נכש־׳ ג שטעה יא־מס לני ליס אשי •יזיי •לא
*ישכעאחי נכח׳ ללמ׳ •ומפעל ירכי מימי סגול כטיממ ימיט! יטל מכ ייל׳לן לניכיע
ליזמכלמאלן• לנשס לשייימ״»ט.ו״ :לנכסי ומליל ׳אמאס ק מטל חישל לא מאי־מ
לממיס שככי ט ל ט ט ל לאיל ליל •יל כטמל עס למיל למש ויי׳מיאיל׳ לא •אייד
ילגל לקייל גממיל אל איגס
סטא עטדטאסשליאח״לאלמלמדיכ־ז ויקרא
יושמיטס לא־טילס ״דש־הש יאמל נלס־־ס יק לכיששגע ג׳ ־ל מש־לנל י  -ל שי־ל
לאייש .׳חזנ־סטאלטלטיימיזגימטנלטהטעל'ימכ־על לניאשנל• ׳לכן
כלכייול־ן שנירל שטימל •טיל אשי יקימו •לא לאמי־ס עש עלעלתי ״חג יילחל־
•טימחחי־ס טק שלפעיל מ לא •ל״ ט ״ שלי כיאשינל יליד אל ק •ליל יי־זניאק
כץידס אמס שכגר ט ע נמזנס ומכעס ומטשמיה ׳לשיילהס ושי ט אשטמל ההגחה
,

,

שיה

גדלת א ב מ פרק רביעי
מייל יי׳ י! ה שדיני היזחנימעס המינ שממעננ כה הנפש השכלימהגה לנופיה לא י*נגמ
כה ללל ל כ• שכל  Tש •יד״ננ למ׳מש׳ הידוחד אל•׳ לא למה שאינו ממינו ינל שכן מסו 11לי
לא • מ נ נ ג יי ש הי־ח עה היףלי־נהנעיכ׳יכ כפי חכממ הידשייןא י ׳לא ידשהשעה B1
היייא־שה־כיה ׳אהידה שכמה״הלאיהנהאיהמההנא׳ינהחישי׳ינ כמה אכ ׳מענג
הנק כיזמהשכינהאינוי״חז׳ •שיקשה לוה היעמ הספק אשי העיי עליי הי7
הג־זל״שלמל־זוזסולכמ׳מלכשלה׳ ומזכמהיכהנחמניכלמי מספקמלפישהא
•א״י שהקנה ישנה טכעלכייאה מ״ה שהימה ׳שיסיי מיינה השממשימ הח׳שיס ושלג
ההפפי יאהנ׳ה ז ד א ה ע  yג שמנה שנעהגייאהל״ה לא •שמגהגה כן כעגיןהנליה
והאיכייה  CMהיי נסיה האיגישימסויומשדקיסהנההסתגליימכל אני ׳אני ונל
ניאשוכיו הכח׳השנענמויגלמ
לחיכחאשינלהיקלחכ״ההנפלאהלפשלמן׳
איל את -שהמהלימכהה איני נמנא הנה הכליה שהה מה שיןיה המגלימ
האיכייש
•היןלכ־1להכהכי־ו וייה שהכיא ׳׳א־ההיאזןאינהשעגהלפישעההממשאמיהלמונ
כ• ג\וה אכלן ״״נ׳ י״ממי״מאק הכ׳נה כמ׳ שכייש! היכ עגי״ שה שאו יהיה נסכע
נפשייישאל״לאלאחשאא־הלא״יגלגולש כיהואהיהידיככייהככ׳ ולכן היה משמי
לייימכהכימ ״מחלמני״־ל אכל א״י שכייה אכל! מ״נ׳ ׳מא״נ למימ כמשא! שישנא
מיד !כייי שנא״ינשנשי ׳עדשיכןאלהאיי״דכימיינילייןממכיעפיאמה ואל כהי
ינשל !הה היה ייילדישעיימ ־.׳געלהלס־נעיגשחשאי אין לא נוכי כמון קייליימיו וחול
לשאיייו שמלי׳למחשאאיהלאהיה״מלאכייניאלאעלה״ימלנכזימ !הכה האלהי
יני ש-שן כ; מחא• כמג ככ״די שאל״לאא־החשא היו •יי־ שנמ ממג אי׳כיה ״יוה שדה
אכלעלכלפנישליל״מגחחייגללפי״זגווח׳י״מ׳ ניאיןהנשמה ידגלי׳נה נימי-מ
לגיןיהשאיימונלז־ימאההיאגעגימל״הנפשר״׳יכלמהפליה׳ איל שיל ההכגה
וגה שכייה ליעמהיככעגיןא־ה שהיה גנח• אל״לא לא אשא
השכלימיחייןי״יה
ייח״יכ •דא ש־.א־• כ• אק הפק שגיאי הקכהגמ׳נקי־יג ״א״ ׳ 1הז!׳ גאיל; שעה ההנמה
ואחי• ש״יל ינשה אל מא״ממ הגשיימין
למלל־מ א שיי ג״ל כל ליה איפשי• קמייו
ונהמגןכח״ייממינא״ןהז״ינמקילחלה״ימאנל עהכל וה ל׳א!גגי דויו ח״ז
ישכיל מייכיה כפי קיכמל חל זוילחלל־־אשיןיקל־יהילכיהיייממיגשיייח׳מוש!׳׳ יאנו
הרמזןכפיהמיחקה״הזייהיאשיןהליאעדשלניש חלנגילאא שיהיה פחוממממ
נלחימלשישייידאמהשאנחיולמהניייי• זנימיגינההשנעיהשנה׳ כ׳ לא נממש״
ידדיש ״יכני ^ ? ׳ ^ " * ! * ל י י י נ ן ׳ כ כ י מ פ ז כוה הין נפיי׳ש הפרשה ואן> שיהיה
נדעמ למי״לש״לשחממיחנילח-סעה״יה״נילהנלאכא־־שהיחז לאליה״הנשל
ש״מ־לכ י ז״י״נימז־נינרכי״כלחנחי.׳ שכמיחק׳.״ייאימ׳ ז!׳ כיחיקמזייןיייגונ
איאכשייי׳ היךשיהנכחיימיחז־'ק״י כמח״הילמטפימיהה כאי־ל כלמ־ שווי מז11
שלמכח-ההכ ;!-שייןי״כגיכיההיחזניהעג״ה׳ !לכן לא •היל עגינה זהלשיןחיס
ליאז; והיינה״ל לי כניכמגיל״פישיה שייה שכמיי שגלהכםעיההש״יהה ח יגל
דין ג־ילימיגדיימכש״״ל •פמח״לןאממיניילשייחמלש״יש שנעלה לחלק הי!']
מלא •י ו זיל נ שין גיפ׳!נניח ׳הימה ג פ ז נרי יה נכי׳ י לח י ־ חמ״ גי״ שהמג היין
ואן.

קמח
נ ^ ת זנבות ערק רביעי
יא־ שנייה הגש הליאלתל־הי ״מ• יךיזזו ימחמ אשי קנא לאלילת א-ן ראי׳ שנאיין
ש־לל האנזס כוק ל-ליייה ״עשה ללה קיכל שק כענ־ן ״יעה ש־יה שנעשה עיי לניין
יןנלהילייהכא־כעיש״שתיךנת־ית.תנ׳ שיהיה ק כל ל  ,נ ה ל~; %היל• ל לאאיכע•
תש כל:־ כ• תה לנכת ננת  rות י נה ה כ ה י  -ש לי־ייש לע-י ל ׳ י מ :כ ת ש־ •ש ״נ׳ הענ
לא ידני ליה כ׳ ״תלי כל גל״!j-־.־:.ת ידת ״לני כ׳ ק הגל״מישלח יהי׳ יעיד ישיז 1״־ני
ידמהמיךימעל״״התיינ־ש נהליהיימה ההיא יליהיעללניליכ״ שהייש• לירק
יידיתרכיתה ל ת לכיני ,ללמדיל •איי שכתשייין״״יד׳ יממימשל היעמהגכסי
שדה לככ׳ ת־־ שהיה ה״ייננת־־• .־ ילי ׳זכי •עיילי־.׳ :לל־׳יימ י<ליכי'  .ה ~ מ
)לאשי •חזני לנ׳
לגגתי׳גללי־גלעילנילת־שיעמשלין־׳לשה-ההיימלנכת
א״ששחי׳ ל״מ־ה־ירזל ״תלה׳ דיעלמעלכלכניהכילת •יעידד״לת י ש״י שד יךחה
כיןעמילשל״מיככיזשיא־יינההתלה־מ״ד־יעמיךישממיימ״שה שי^רש־״ ליךי־ש
שיכיל עיי •ש־תל שהת ״יזיכין ת ישיאי״נמש ־שיי ״יעל כל לאין לנה אש כן לא איי
כיל שלין״ישנמת־יהלת י ז ג עידליייל ימאמילתלאןחלהלת״עילהלאי׳רל ש!
לנכתיימכיתשיעליקתייןכיי׳עגייל״לש יק רליככיה ל כ לש יער כה כי לא א״ר
ל ע לש יעי דין על ל כ י כ כ לי ,י יני יך לילי כ׳ ל״ ״עי עי ־ ה כי •יה ש־ ליי־ כ״על־לש
כליי לה ל״ •ש ננכ־יהכ׳״ שיה־ -הכי •ה שהה כ •-לעש ננת״ש ״־-.׳ rהיעלה עד
ית-נש ה־איה שהכיתי י ״ה שת־־ נכ חלק ״מיה ש.יינלעמוללהמ ־.זי-׳״.הי ׳ י י ן
לעכישא־לה מ־ייה שהית יע־ל־ת־ישכ״ייש של ת :ל ״ת־ שהיה שיי אייל׳ לת תי״ייש
ק יכגמי אמ״ י״ד על י יני.־• ״ימי שיתל יחי יףל י ג שת׳י׳ ל עכר; י שק'היי ל־לתי־ל
לעמודה־ ׳לשמלג״יאעליה םכיכיתןדא-יילתימ־שלל־ל ימניא יכי תליעזר
אימי ״״ליש שלחיה ית׳יןתל עייית על עיילה ׳תיי׳ שייה י־ :עירי "ייי ״ ״׳יי־ל ׳״חיה
לכרין׳״תיה ג־חייישיגיהיכ׳ ילי שעת•־׳ י יי יי״מ״יי-יה י־ ליי שת י .י .י יכי יל יה
א״יתי־לישלליה יכיאליעייכנ• של־נייל יל יל ידיייימיי שיה—:׳־״י .ל׳
לאיקונשת!נשסיליל־חכנישינגילע״דינ״ל״הקכמ־יחעליטי׳ י— לני ״ כ כ ׳
כנילשילללימכיליןשלנחליאליחכאילכי״דינ־נד י מ י ה ׳ כ ל ל״־נ׳ ייתללככא
י ,״ן-״ j
שהתיעזמחל׳יךשלתייילל-משליהוזלייי-יז• --״.ן _ _.
דשני שידה ענקיחקאלישל לא •ל״׳יישש דלי •תיי  ccכ חינכת ׳׳*. <o־יה תי׳נש
לעללמל״יד זזיל-ן יעלת!חישנש־ןי״ןלעהק יא״•; ש־ ת ה העניןי״יךילישניז־יל
ליןיייש כמחיה לעמיל כמי ש־ךל ליעיל של־ןל יי• •ן׳ל שחיי׳ נ.כי; יכל• ייכ•
למל״יילדעמליל היא לתמר ״מיןכלשה׳תי־עמיכיה שהה כעי למליי־״מ׳ חליעוי
ייל״הישעיייכיאליעייכטשלימיחש״עליל ״מיידיהכןלמיח ׳ל-עמגשתינש
יוחיקלעכיסטאיעמ־די׳הלכה כרטס ישי שייטיהקנמ־יא ל-עיי יעל ל ־ כ ר
והכיאמעשל״ל־מטליןשלניחליאטאטי ילכלל לי״ש״עשל־כ ׳יאיילשי׳ןעלת•
ישי שכעל המלמיי אחיי מיי; לדשמ יד1ל כלה לין׳ צ־כי נשלל שלייד שלחל  1vין1
אממידה ילק שאל מאי נמלי ממ־ש שדדה יחזיןתל ׳ט׳ןשלמל״ידנשא׳נמ; ככ׳ ית־ל
מכיאייטאיה׳אשדיאישיהנעממעההיאערהל׳אי/יגכיזיריסלעליה ממשי
שישלש
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נ ^ ת אבות 0רק רביעי
ס״פ׳רשלטנה אאייוטאשלאכמןשלאימימזכיאסשעסהממשכעליחימיילעליטדחז
לא •המגכ׳ כמימרממס ילה •יכי לכהלה ולא יהי׳ כי1לי זנו״ם ינעל׳ תשא כיי׳ שהי׳ נייל
הראזטה׳׳טאינהחיז׳״סלגפישלפישהיעיההעיייטזשא^נמשן אאי היימ!״
זה׳-א־ה שהניא על זה יירה עלא ייפטק ׳היה הנשאי־ ננמן יהנימך ניי׳שלש קדוש יאמר
לי יהיןמשההיאהפריזממהחשאישיהייןימיסנין־׳שמס׳לא'׳סט לחנו׳א׳
יאיפשי ^  xזאמ הל׳ נה נייאמר הה׳א עש היימשכפיק חלק לא ליןו׳ה׳ כפ• זה היזיק י
י זמנה היח־ה שהכ-א היייכן חמאייי יכא היעילה הנא אין ני לא אכילה ׳לא שמ״ה לני
עי-שהמ שלזנא״יטאס עלעלההנשיימ לא על המגז״ה יההכיח על זה מהראיה
שה׳ניא׳ ראי אמהאלטסייאכלןיישמיכינידיעשלאזמרהכמיכשמהכמןז״מהימיט
חהיעלחניליכנ״שיאלמהשגמהימויינסהמ שייאישיממיג־טס כאלי אכלי ׳כמי שאונס
הנקל  tונלוהממהשמיהש־יעמהיכהנ־ילהיאהאיימיניכיהזהאין עיי מלכיו׳
׳כי• שהיכחמ׳ נה ניא ׳מאחיימנ״א״י נדי[ עיל״יס <ננר יינאמ׳ אני כדכייהס (ל
מאייי״המי׳עלמ״זטימ עי" שאמי נפי תלקאמיינ״וחנן יינק למא״מהממיה יק
המייה שנא״י עממה מימי מוי״מ״ לאירן הכהן יכי אהרן ק״ה נאימה שיעה שנימגין
 hי־מנימ מלח ש-מי־להחממינימייןלי״מגימ ווהי״יהשהיימיהאשריקומ׳ יקללו
יימגימ •אכל ׳׳ש־ס עי־ שהמנ״זיט שי״חיאי״י״טןלמח״מה״מיהיקהיטיהשנא
עהידן״ימיחמכיימ׳ אמה לממלכה ידלאין כנען לכה לא נאי׳ •1א להה ״כאן למוו״מ
היימה ״ן המיה ייהנה כן ימיה שהק״יה כמחייה ״י ז אמ האין ייחליןיה כיניהש
לי״ שינייאוקמללחליקמ׳ ׳לחידיעמי״יהליאהחנזהיחלה שליייסההלהאייקהיכי
הזה יל ש־אמ ה״מיהכעיטמיההיתיזהה אמייההכחשי המכמתלהיזהמ נש״״ס ולא
׳,ז״־עש־נזי״מ שיהתיז״ר״הילתיהמ״מ״שינפס־יהכהממשלח וכיו הכמינ ולא
קכל< יי מ איל כ• אין להה על ׳ה זה יחיה זילמ״ה שזכימ׳ פה ׳כהיימ הימי נל כן
זיוי! •א ״הי״שנל ׳עיר זזה היה זה ק היה הנס ה׳ה מעך נטל ״נס המחייה ענייה
יל ש זכי יאי״ייייחנינהימיחי״ייייזנהה״הנפש־ נכא״איךהנכ איה ׳המזיי׳
נ י א הקיש ז מ י ׳ ״המא״ה לא ׳ני׳ יכי ייזה כהממו דכי י מג נייל מיינה ונס Str
 : xחלק נ שמי י נמנ׳ חש •שמחי •מ היימה ״ן המייה אין לח זכי׳ העייןי הזה שה!א ממג
ימכלא״י־ני *•»׳״ שהטפינודאקליחלקליעהכמישא״חנפנמהמח״ה סיןייני
יד-לייה האי־ י ז ן ז ״המ הפלייי מ העי׳ ״׳ חין אנ< חייכי להח״ק״ההכיאה״ה זזיע־וה
המיה י ־_״ הנכיחהא׳ קנל׳ חי״ינ׳ היךישיהול ׳האיש א י חמ 1חל׳ ה אי הניא
נמימליי ״נה״יןנלת ׳איינהחכ״־הנינייההנהההיעזא״ונמהטללמהנ״נעומ
ולכ,כחי׳לקכל נ נעמחחיימטהישח״רישהאטמהקייזהלחהלטלג-גחחייי״מס
מכי  xגכשמיהכ-יינה״ידנעמזזיןנהלח זטילאיעינשקיאיט כלזנש ליננו
עיאש־ נא ״יש•,ה שיי מ ה׳ ״ש־חיטניאה״שהיהליחהלליעאתיינ[ ח״י! •זז״^ה־ה'
נ מעשה י שתחיי •ימי חיה ׳־עלה לש י• וא  xשה כנין• יני שלח ידלל ילה זמה <לא ימיני!
ג ה ת  -י ׳ ,לייייס אי״ ש ־  ; xשהל4ין.׳נפש ל־ממ׳ לחחנממשיץט נלוייטקאס*
ויפני שהא-נ• והנעייך׳ למש השמיטה׳ נה כן נענינ׳ המחייה העמידה לח נחלי ,חלק
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׳עיןנ

ק en
נחזית אנוח פרק יניע׳
•עיןנזלאמיוןכיע־מיזיזמ״דלס• ולאימיטידטדס׳ ילתה אשק נטעי עלילתי
נכלתיעגיתהטיש האלהכשנאמישהנעשיתמשכיתכעילס משיית כמייגה טיתה
יזנל שקנל׳ שלי ירעש־הסעי טנא משייזט יז•  rpiל י ע ? !עט הנשיזת״אית ייןס
התשילזנללתעגעלאלטחמל למל שאמח הטיס ננשי״ת יןחטלס !שנאי״( נל לן
שלומן לעמיל יטו המטס ללי מאלל !משתל ולא מליח )לא יטת! ילנינעוע עניס
שנאידנולנינדיסנאלטלש יתיז •אייטטזכי־ס מטעמנו נאלף אללי מלטה מ ט ת
שיקימו לו מן לעמיל מל למגן אעללי!למל ינ*ל ננ׳ לו דל ומל לנ׳ ניעיתלס יקית
ואיי'׳עיעיל נ•! r 0לידי
ושחכיתץדיס ללא על ו ל נאיי!נילי־ נט״ס •שכין י
יועטלש לאמינהלשלייללאמץכללמיסכמולאלתסייךלק מל שיטי ש־אין טא
שהמתיסייןי״ לעוכילסטיתלח׳שילש 1אמי•ממעש •שעיש מש״״תס כשמי ננ׳
איס אש לא שיל׳ כיייךס וידא• משאמטל ייי׳עמה כ״ייזתאמ לימשי; כשני לי ין׳ ס
יושא! אייא כאיכל יכע איש •ידכ! pדסטיד איש ליאשן שכמינ ט!•שק ייךש
»ול על לעמיל לעיטלל אימא שלי טן״יס כיייגל שליל איל!כשין •ייע׳ י •לט ל .לש
הנש״יתליןנל שט מעש־לס על כ׳ לדק ילאשטן יאל זל לשייש ל ע י ליעא לאי י ח ואל
*נשיהן ׳ניןשישנשאילניתינישלןילאליכתהטתןיניןליע לאיי אכל ׳שמל כ׳
ידוי נייתוא׳; מעשל !יעת״שט ,כטיל מ י ממל לילן שיל כ׳ שש •ליל כימיניכ לן
מ־ע שאיני ק שעל כיאן אמל ניני!יי! כיל אל תמית ה״תס
יזהישכש לאלט
שיעליל איי טא ליני לכי של ש ל ל יני לאיל נעלי׳ כיי שטל !' Lלימן אתל
טלי יל על כחזן מייל!מאיק שמ כזין למא״ל תהיה איש לי! י כאיש לנילי ׳מליל
ייחנללימימשת״שכסיכילאייהאטגה!לשמ־יילש־נל ׳ילמכיללעיל מלנש״א
ואמי׳ ק תליה יימלט שתאי• התא •ה •״<ת< לקמ• ואז כעילה לנשייתאילל עתיד למן
טןואשליןש-טנ לץכללשכיולענשכלןעקאינ־לנכ של יעלה ככ• י ״ ע ד ס ׳לכי
!נלממ׳ כן
שלמייסלאלי כלהההיהכליאיתלעגי״יתיהיתלאיס נ!כי ייעכי
ללאמטטע׳ כאיש לנ לי ושידל לייל!שישול לי״מ יא"" 'ל ללי מל שכי׳ ״אני לכן
איי־ על כלאאממלאיינימ^ל ע! ט־אן שלוא ללשן לנטנאלללולכיכי• אשי ׳•דז־יכ
ויי לול לין אמי
ראיס לטחמנלשוללאימה לאלי •איי על לימן מייל ולווה
שיאמר  lrמשחן עין של שמל נ ת מניכ לן ׳ששיל ־אני! עשת ניתן לכי שזל ל ל אכג׳
ימאי״א של ע י ן שידה ק ואתה מדע שהמית כלש לה טהנ• ככ• ינזייל לעלמה לא
נפי תכנן!מינן ט מ ל משיל שימה תלתכסא המיל על כיאה כאל ללתוןשי ט ף
יזט על ט־מןאמל נ!ני נס לעיני כלאת כלש; כתי ן ליס!ללאית למליכלן לל׳א אל!
טה מטלא לאכט לא טל מלי אכל •שכ שיל מ־יי כ• על ק כילל לנעל טעמ למיד ט
נשח עלי תאנ נטית לאייר העילה נסעלכיאןא־ללח• ט אמל נ נ ט ת ן אל למאיות
מ י טייל מת כפי מעשין אס לא כ׳ שימי פמא-ס י ועל כיהן אמה יילט כי״ שלא ט י ל
ייטןלנאת״טק המלאה לזה הע<לכpלא ט י ל ״דק לנאתיזההשלס אל לעילס מ א 
מן על כרתן אמי• ש־ליאת תגא נכשן ממידכתל ללתאלי שטת אל לטף לין ש כתז״ה
ליתןטןיתשטןלפגיטןכה׳ ז ט ת מ נזה השאלה העשיטיל
לס »  i 3הנה
1

-

נו^ת אבית פרק רביעי
למגאי מזה נל׳ איכעה עשי שישים הנכלליה נואתהא״ונה העליונה ול
הנדן
מח״תהמתיסיכהה כגלל׳ י סכיתהתה״ה יינה לימי כניי״ת יהי״ יי ו ת
הטעלמיהמגלית״ת ׳גכלל׳ גהנןכלשאליתהגאיןיכל שיור יגרי המיגייס נח־יש
לזה וככיכמגטאיהימכסנסכןשהאמינההאמתיתהואתטאיסיי מיסייימומ
מיעהישאין יתילאיכיןיתכתייתיה׳יילמישלא אמינה !שהפטקיס המוטס הליכה
גמ! אס ׳ייתנגי ה־דה כשיש אלן ולח אשיכ אסיפאיש־יןמי״חןסלה׳ חח הילן
ולא •ש׳נ הש תשעי׳ ענעהמניאיתהנטטהנויעולא כ״גי להכאיש יכי מיזוז״מ הממי'
שטאעלייןהפלא ואיןהפישטןאימחאסיטתגניהיחיה !נין אימי׳ המן הסלע
לוה ג׳ לא לגס מ״^ שכל! היא להגה־ שכיני נמנע ככ׳ השכע אכל •היה על יין הכלא •
והגהכלהשישיסהאלהיאיתיאניכיגייהשלסיגיאלעורהקפישהימה עלה יך יי
והאמונה הואת
להשיישניניניהנכלמהשמגלילהכגההואתגיישישיההגוכיי
נכלליתהשישה נ־עיתמשה נטף שיית האזיני שגאמכ״יין י׳ עמי ועל עגייויתגייש
»ט עייכפיאדמילעיח ׳נאיס היאשק נאמי נ׳ עפי אתה'אל עפו תשנ ואח1ל
ייכא; לתז״תהמתיה יק המויה ״לכי שאי היאהת שוט״ נפיק הלק גס כן •
העילה ימה הפיין היכיע׳ כלי הוא לספי יעות ההכמיס כמה נת4ש
ןדכייל
השלי״יתהאיניטאהגתיייוי ואסכ״יעשה ׳כאזהיתיכייהנייטס
למל-י׳דייננייכיסליי-שהיזי־נימיטיזקמהעגיייממסיף זכחן״סהיק ׳היניו״ה נח
שיחי׳־כלא-היהח״מןאללט !גוהגשלס״השיאימילגאייגוההייי[ גפישכ״שנה
טאהחנהלזאת וטח מעש מהינה ״״ה שטעגת׳ נזה הדיי שץזג״עיגןשיסעליוני
תה פיק יניע•
לא יני • f ^ p
1

גרק crn־׳
ה״שיהטאתכאיני שלשההליןס הנחה וקישיא ״תיחן טההנחהטא
ונין
אי״״ געשיה ״א״ייתגגיא היעילה והק׳ שיא היא ט״י׳ והלא נמא״י
אה• -טללהכיאית !התייץטאאלאלהכועוט' י וכאשיתעייןג״»ה הזאת נהו
של״ז ״ענק העשיה מה״ייתככה ת״גא שטא כיללת עשיה הקייז׳תאמתיית׳
תייסנם
יזא״יזת כשתהמגלנכל
נןףשרזו
ש\0א העילה !-ל שאמו
והאחת
יזהשנאנייגשה ניאש׳ין
קי״״ ,טיעת הכיליטף
ואמי עמנאס תשעה !ניאשת עשי•
וגה שאין שיו*
אכל שהיא ״יייש
•אף על פ׳ שלא התנא"
נהשתגית והתהיית
ני ״לת ואייי העגין
ל^ו״ל( ^*1*^*5
יזי״י קייס שהיה שס
יזורלעיה מאלו אמי
| י
ני״ יעתאפלש׳ן
ואמי אלהיס יהא ה
מ ״ שן מתיה היללג
איל שהיה ? י * רייייידךל כאמרות השמיש •האק ט לא
גה־וימלת• מאקי
נבך^ימ
יזאק יככי כיט -הינ
»P
נכל
w
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לוכרוהייא בכאב אחד

אהל׳ האגס הי׳חלש
ליאשלשקליא <אי[
!טןשיעעלא יייגי"
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איי י י *

ל י כ י א ׳ ע ישיג סילו
•ש׳משיד׳יהס-דלי
גייל ' י מ ק נ ׳ •מקן
י ל י נד׳ל יינה ל י י י

שנברא בעטרה באמת

ל י ס י ו יי ז נ «
נכש י ס י י ״ י למדנה
׳לללהי־ל ׳לחל׳ ל ח ל מ כ ל י מ לחחלזן
ת
ייכלל ליניא׳מאשי א י י ג׳ עשיל
י א י י ״ מ כ מ ׳ שגאיג׳ כ כ מ ־ ז מ מ ט י נ י
ול

מחמטאעלטלטז
ל ד ג י אחי לאין י ט ה
א נ על י ע מ ל ר נ שה נ י א יישאל א מ י
ג ע נ ש ׳ א מ מ ע ל מ ל א מ ט ש אחי הא•{
ו ע י ההשחלה •אמי על י ר א י מ לל י ג י
והיא
וי לעגיל לאלי ט א יש •יאק י
מיייאג׳דל אגל• י ה י י ק ידך הלק יה
•לילי׳ ישי י נ ט ל נ ל ט א ט ע י»ל •ל׳ יא•״׳•ליי י י ל יאש; נ ל י א ׳ ל י ל י  ,׳ ס ל על״יש
ללמלימכייךע י ק ע׳ ל מ ע ל ט ״ <לאק ללה נניא! י י ה יחש ןילל ט ז  -׳אח נ י ג ע ט ׳ ש
ש ע ז י ע ל א ל י א ש כ מ י כ א מ ל ש י ד ל י ט מיליימיל ׳ א מ ל א ק ל י ט מ מ י ל י י מ י ה ע ג ואץ
אל •אמי שלא גליא ל י ה לח ט א ש ל א י י י ל ק אאשל שלא לימה ט נ מ י ש י ז ל י ל שלטן
»דיט ליילל; ל י ט א ל א י ט י ששכל יאי ט׳ש ל י ח ט ; לשייה <נליללדי-טלל האיץ ׳כל
מ י ל ־ י ד ה ע ש ט י מ ש־-הכע׳ ינמיא• לל אא -כאיי א כ ל ט ׳ ן ל י י י ש י ל מ כ י א ט מ י ד י ה
ע ל י ך י מ ל ו ״ ט מ י ש ל ־ ל ׳ י ל י ה ע ל ל ס י ״ ט מ יטי; שלא ילחנ׳ ס י י ט מ ל  -ל מ כ י א ט מ
יאוישנאמי שלא ל א ח י י ל ע כ ק י א ש י ; ט ל י ה ל י ד י ז מ ט ־ י ל ל י י א ה ילייי ש ט י ל ו א ק
שחס
י ך ט ט עסטימשנגי׳א! ג י ס ל י א ט ן לח לא י כ ־ ל כ ט ל לשלד עני,יךייילש
י ל ק ט י ש שחי( ג י י ־ ל
ליה ק היה דאי טאיי־ גיאש נה נ י א ח ל ל ? א־ללשידס ׳ u־
ל כ ־ ל כ כלא ט ט א להישך ה י ט י אגל נזיע׳ ט א ׳לחיץ ט ע ה י ל ט יליט ללי י ל י ח שיג
גייא־ג לשייס <האק ק ל הא״ק ילשלייילאשי הס ע ע ה האיץ כממלמלו״אילה היעה
י ל ט י ט ט י זלשידס כ מ ח ל מ ט ־ א מ ס לא ל ח ע ז ק י א י י ש י ז ט וטשך על ע ט ע ט ש
יא׳ י ן י ה ה ל י ל ע ל י נ י י ס אלי ״אל׳ אשיי ט י ע ס נ ג י י ד ס ל ע י כ י ט א ס ל ליזלל על ט י א מ
ל א י י ל ש ג י כ י י י ד ס ו ל י ז ס כ ל י כ י ל א מ ז ״ ט א ט ג מ י ש • זיל כ ט ה ט ל ג שעליה נזייל
טלאיץ ל ת ה ־ ל ט י ט ט ש ל ס ה י ל י י ס ש נ נ ל א י ל ח ס ה י א ז [ לא ט י ל י ט י ל י ׳ שח של
לייל;»לש; י ש י ט י ל ע ל ז ל ל א ״ ט י ו ל א ף לא( אמה א י י י נ י א ט ע נ י א י ק ל ל איל
לשדסייזמהלו־לזלמיגי״מישעשנןטי׳זידזלמדטחשלטזנהכטשע דאיי
לש
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נח^ת אבות פרק חמשי
״'אל טשעיטיולפ•!? •היה כיחש ממזל ניאשימלחאיגאלהיסשמיםיאק האקטיןן
מיה׳ ׳ליה יאי( להקשימי״א! <האק שהיא מאמרמכ׳ לוה מיא פסיק ייאמר ״ אל ט&ע•
וכ; א-יר יעןי רש׳ שלט המיס יךיה סהר׳ כממוחה אלהיס מיאפמעל פט המיס וימה
המכאי ל;• ש״ה שפירש לימנן ליה הפסיק שהיא הי׳מו ממ״ו לפשישו ונשרר הכייאה
שניאשינהליאיקלישניאיייריס מהא מהשעשהממנאיש העלייטש ומהאיורעשה
הנינאיס השפליסוש־עלילסהמרלרא •1היסאמהשרסיאמהאיןשהיאעגמי יעמ ושי
אה לא ש־ ש ׳סי׳ן אי  vהל פסיק ׳האין הימה מיט יטה! יהרמלן סמן אימ 1לפסיק
ניתשימכיאאלהיסאמהשאיסיאמדארןמפני שלא קלל היימ מלמ לראשמסיינה
כמר• יש ו ל מכל שנה כן •מגא ייכימכמ! שהניא ״גט מ א שימאיזרימוירא יאשימלו•
יהי ע״ניתל״יזייפ שנפסיק ליאש; נכלל׳ שלשמהלק׳ הנמנא שהס העילה השכלי
!לשט״״ילאי״יייש״ל הסהייניאשימכיאחנהלימרהטיא שלשה היה והס אלהיס
ושהשלשכליסהנכיל סיהשייסשההמלנליס ולאין שהיא לעילה ה שפל ככלל! י ואינו
נט;נעינ׳ ׳׳ימי נטןלכיש שילמכיאשימ נאייהעלהקד״המקיכלמשראיישיקנל
איל מלאכיה ׳ • י ״  1ה יההץייה א׳ היךי״מכדין העיקייה א׳ היסירימ שעליהס
׳לפי שעיקי ת י ש העילה ׳נייאיט היא היוזל
משיכגמינהימטנ;טמהט״עהי
ויליך״ההייןכלמ שעליה מגנה המיה כסטייה ׳נפלאימיה ׳מנימיה לכן כמתלמז
הנח על י י ן הקילה יה ה -ייי י -לי א״י כי ושמכיא תלה סאמהשמיה'אמ האק יל
ניהש־מ־מ־ההיאמית׳׳ שמא״ קכקנלה שגיאלאלטסהאייייסמ אמהשמיס'אמ
הת־ן ימלל לתנא מלוה של-ין ילי• תיל שאיי״ ניאשימנ״י״אמיהיאיכמיניכי
י ש״-הנ-ז לכי שנ״נט ננייאה •עשיה מייה שניה הקלה נהה שלה היא זן וטא
הטללנהמאמטש״אק !המשעה שנו״ נהה י ׳איי ויה״ ״; ׳•א״יאלטשיט אי עול
!•היי אלה־ס נעשה איה!נו אין ל־קשמל״הלת נא״י כיא ז;׳•איי כי״ שנאי! כמשעה
כלה לכי שה סכה כיה טא שיכייאמה׳ ש ״אק נאימה שגי טימי• היא שיניה שנעש! מ״»
א״נש
*ממליליימשסמייך״׳ןלאמפיללשיןאמימכילאהיהששלמי ׳אמי׳
כמש.ה שנעז למייסיאימשטזייייסליאזניסא״י לשק !'אמי כאל! הקכה אמו
ל־ימ׳ יכיאשיכיאיאשינהש־יניא״״נינ״נאכןיכן הכה וט המו השאלה היאשינה
א״נש אה לא
נטיייהעשיה ״אייימל־עמתול כג״יא שטת היין של־ןויש׳ ולי
גשל־ש״נקהעשיהיא״יימעהכייאמשייהיאיןיננייןלהשלי״ויעסשאי האמיימ
שנת״י< י•;,ן תיש עי יה שת״י! כפיק׳ מ ׳ אליעוי ׳כיה קמא יהיה י י ן הי שכה יאק
יעמ׳ טכל ש ליה ככלל  <tא״ייה נלל״יה *תאאיפישמ״טלוכיאה כאמייימשנאו
כסכיהכייתל־ן־לייטל׳ שעליילא״ינכיא ליעילה השאל!׳ ה״א״יהיאשק יהי
ייי הית״י הכ יהי ייךיע ה״תייי מיקי׳ המיס ה״א״ילימישא האין למאיר
הליהי״א״״מ ל״א״יהייש־כיטיס ה״א״יטמיכאהאין ה״א״יטונעזז
מיס היא״יהשייכיןאימהתלהיס״ה״ילההפיוויט ה״א״רליעשירי ויאיר
tד־ש לנה נממ׳ לכה תמכל עשכ י ט יהגה היה כינמהמיה ייכיה מאמ נאד ילה גדגי
לפי שכ־גיסלא נאמי!יא ט מלטש ט ו •אמי להס ט אש ימין אית!ש הלליס לאיי כוו
וונ!
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יתישעטטשטקלהסעכעהכי־היהדטה• א״נהכאיהלאנא״ילץ אכל טמה n
הניכהי׳למהא״ייהשנאמיימיןאומהאלטהי־א״ילהה הנה הכילה הימה ט  1נ ע
שששכא־םלכי׳מיליכימכ״׳לשייטז״ש• ״״לידה־ימ־-ההלחה•לעילניה אימה
כדין מניה ׳־דא אימימ<יא״י ללל הלליה לי׳ יחד • יעה זה משמ ללימלע שא״י
פאי;׳•אמי ללסאלליל כיי ייני מניל ל־י י ז ה נא״י על הדניש שאיני קידז ״כליי״ כי
לא נאמד כמיס ׳יאי״• ללה אלטש אכל נ׳כי ללה לכייל ׳דליל כדין עכע ׳נמ-ס
כייןכאייל כיד שליא כי ׳כאי אש ק כא־ה שלשל ״אימ״ש ל״עלמ לאמי ככייאמז
'לנ
ילשנימככיימ׳ שמטלכמי״ל ׳יסנ״יל ט
שהילה יכיטמ״מנ״מעלה
כיאיניממ שלהנהק •לייכעילכמייליל״לאכל לשכלימלמ נענע יכל זי ״ י י על
שלימימ׳ שנאמחכ׳ נ״אמייהכ״שכיל״א״ריה שכא״ימ ככייאמלש״יל שלל יל׳ מיד
•טייףע יהי ״אוי״מללנמ שלאיש ז ל כ״עלמ אל לגי״־ל לש״י״ייס ׳ישכלככ׳
לסכיא לישיה מייל שעשיה מא״י׳ שניכ!״ כ״שנל יאי׳ ש־ימ נ1ה שלמ •״נל כיל ניי״מ
לשמיהילאקאהלטשכריאימשהיאהכלל׳למשעי י״א״י־־סהההכיע־ה ׳אין נעשה
ייסכימלכלוממליןמ־הד יאשלנ׳ של״שנללמ־כילכי״לכ-מ״״מ שייימ לעילה
לממשל לזה למ׳שטא עמל י לק לא ליל יאי י לכל לכללכייממשיייה <מק לכי שעי"{
לאהיכשלייימה 'אימלשנכיא׳א׳אינלזילעלכל״משכ ומל• שיק למ ;א״י
כאימה נריאההיאזנה ׳•אמי ט אה נ־נייה שכני ליטאי כשליי״מה נשמי׳ על אמ׳
העכעשטק נלס השמיךש ילק ידל יליא״ י שלעשיל ״אי״־ מ שכלל נניח לי .לה
״המטמלאש־ זכימי״נוכעעילההי״ישנ לנל נממיליט״שה״שניי׳אמככ כל
א־זממשמילדעימנדיש־לעלטייה איינהמכ״ילמ״מקלליכימל לעשיייא־יימ
כה ההכייימטעל־כימ »יךמ ממל ״א״יימלכ׳ שדינה למטיל ״עני״ כי״ שני. .ל
קמאמימהילאיש ׳קממדלשלייליהלשלש־ל׳שמיהנממיממי״ימ-ךישה יי
׳עשייה׳שמילמימ־ימישהא״ד׳עיילי משע י.ש־ לא
יטיששההעשיהטי״מ
א־זמעשיה ולכי שיה יל ע ־ ־ י טדי הנכ-דהמש־ ע״~< נ ט י •י —עי שיהכ י מ יה
ה״א״י׳מיזדה עשי־'לי מש.ה טניטל׳־יניאש־מנמי״מייטתלמש! הלעטה
ואלמלק ל״מינהליי׳של־ייכ״ל שממלכימשימכיא למכ״מא כיא ט למכ״ל ל א
ייא־׳מקלשכי״מ ׳אימש״לענינליאיקלמממ-לימ״כ; לכיללז׳ ימימינ ״ענק
וללמא״יאן ט אנכי מענני שלא ל״י־מימכ״ל יכלשקיעמין״זל ׳לכלל לעלה
יזכלזהשנכיאלעללישנכיאכמאייי״ ׳של״מ״יימלמעשיי ניכממילא •ימי
ילהשלשלליךייימליאזנימאשיזכייל•שנכלל•נמלקליניה שטנישנמנ׳ ןיעל׳ל
אמיחיעלמלשלהטמי״ ש—ה נ ע ז ׳ני׳מ ל״ כל מ  r . t . t :־ ׳ יי.י י מ ד ה
יאק שנעז כ־כי ״ ״שאי ל־לי־ה שנעש׳ כמשעה הי הי״" מ;.-:׳.-כ נמ־י יכי ח למ
כלנכאלוזנינכ״שהנלימהמשהשליא״ללשנמכנמ״״מכנ־-כניי״לל ינ ו י י י י
יזזה •יא׳ מ״ כל הארץ ״ימי ימח כל •ישני מננ י ל יה י ע י כ כל נןיאנו״וימ »
לא י מ ח פמ כל שק ׳כלשנקלנטדאיהשי־א״ש״יאי״לכטיכקשל־כילכלכ תלי״ס
גילנ׳יתעלהכיטאאמיייט• ולכי שהכיל! שיכיל כאש עני י-כיימל י״ זכי שטה
לעילה
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נ־מית אבית פרק חמשי
ה-להק־״ו;לכ,א״יכע־ס״הפייענמגייסוט • ושמייתוהיאהאמיגימואאומיו
ענמ״ל״לסמע״וי ׳אסעהיזיימיהניילישיאלמהשלאייעו הפיליסיפיס׳ לין
הש־כ השי• הני• אשי״ הלילה יני שליאטייעההאממיומנמוימו הנהנוה נשלסא!(
שיאי׳ שיח״ינהנחמה״שנההואע ודעועאיזחממנאמינהוהנחמ׳ נ׳ לא ישח נעמי׳
יכיל להליאיינולו • זה! חלק הקושיא וענינה אנל׳
והי^א בסאכו* אקך
ננויעלהק־טמיאשונה שהפועל הפשיש ימעלה
•כעל ינייס ־״מהלכיה ניס; אה• שניינ שי־לייאה היאשינה היינה יש ייאק נאימההשנ׳
תי״ייה ש׳  1-״הסטיכייה העל• טסוהמח־טטס ושאי היכייסכלה נעשו יוהסלפ׳
יסנ׳ •ע.לה כ•טד״ייסהלהנכיה׳ ננחניימינלמ׳הגנלמטיה י ושהשימננח!הנעל
ינהל ע״החי״יה״לין עשה״קניל טכל! יקנמינלגלעס כל חליפי הנלנליסוהטנניס•
ו יידוי״•־ השכל עשה לידיי ־ניה״׳יככיה ״הה נל דני ליייני ננ יהיטחדמט ועל שמי
ההקיי״ינההלה־כנהה״קשהננקק׳שימוייאייישיטיה״אייייסלא ׳״לש אה שגאחי
שהיה ״להעהטעל ״נ.לה ״סי •נ שכ׳ ינ נ! כ׳נהזמנימהיני'הניניסוהינק הכיעל
ואה״פאינה״ינפעלאחהיה כלמ׳
אי־להישעדכהכיחהייח״ייסל״׳ייהעליהש
נש־־.לכי.ל ״היכל-ש ממטמןולכ; ׳נשיך ליכי פעה אחי פעה ושניהנדדיסהי1ה
נלליג״׳.׳ הנחיץ ״ל-ללטאקטשינויימן אכל עהיכ;אחיהשישעשללינייס
ה״־לחלייס וכי״ שכיאחהיכהי״יהכפעחאשי״לחילהשיהכיאלייאיייניהיט י
עה ה• הכשי שגה״ שהיה של ״•!•ק או ״יעכל ייפאמה״מכעל ה•׳; שהיא ניא להוי! ולוא
ניע ,הי .יה ״״.שלייה ילהט״ שנאנהקייימ הנה אה כן ה הייכי׳ ה״א״ייהנליני
הכ—ז״ל לה ״פחמהטיא ׳מעלה ילא ״פהמהככיא ולכ; היינה לץ שיא ׳הלח כ׳ א״י
יחיידל ליכיטע ׳סיד ל״א״י לול ׳א״ינימ היא שאחי׳ שהגיח שטעשיל ייאיייימ
נכיא הע לה השי הכינה נ׳ שהכייא ׳מעלה ״כלי א״נע׳ ניה ככי״אינכל •ודינה ויידינה
ילי״כט־ליידמ; הי״־יטמהיעשי־ה שגנלל׳ ניעשיל ״ח״יוע יקה להה לילנ; שכנייאה
היחזני אי ל״חייי •ל• ייי ויל• •די נכלל׳ ל י ל הליכיליה ליה ״יןה ללקשימ ו״ה
רחהלקכהלכ״־נעלכל״ייללי״יינה ״הנ״כאיה כעג״ז ״כלי א״כע• וללא היה 1
שנכייאהליחשנל״הש״יסיהחיץילשנליסהנכיליס״עשלטמל נעגמו יוכל׳ א״מגי
ושתי היייתומ כלס •עשה יימה עליייהיליסהנניליסיכא״געימגש׳ ניכלהמש״י!
יי״ייסייוזניסישכליהלהעילכלהטהט כשיעשה הקכה היש שגכיא יזהאק כ• זהו
ה״״חהלטי נלמינעלמכלייללה שהיהילייסכלה שניעשי ״יש שהיה איפשי ליעשימס
על •י•"יינה לה״נע״ה פיעליס׳״מפ־עליל י י א יאשנל חלו או ל ח ' ל ל א נ ״ א ״ י איזו
•טל ללכיחימ ־ ל כ״א״ אה־ ייאע׳ ״לעלה ״כלי א״כט והיה ככייאילהיש מאין שלא היה
יו כשי ל.די.ה ט״לניעכ״י וטכח״מעגיןהיןשיא •טהרה השחלה השגימטעס
להעששינ״ל״א״ייליעח״כייייייליכיילילמחלטעהכיילילאיפשי שילמ עלמי
ידיכע •לה נעיי״ •עילה * ״ י י •טל להכיייימ ׳טמיה לס ק י שאלה השל ידמ י
ש.-הל״משהל ף ט״נילעיה אל חליף ה״א״ייסכניטהאיפש שיהיה והעליטאינעי
ולה כעי .־׳ •מ כל ד ; שהינ״ס כלס עלי נמתשנה להניא נאתי י נהיאהטיאה!האמירה
•הימה

קנ ב

גילת אבית פרק חפשי

•ג-אמסלכעליסליהכיי שיריי היל ״יי  Stוויעהיוקיעיכו ׳לימיה נס ק ר rift
כיכיעיעלההלאשהלה־קשליהלא״כלי״א״י היה •כיל <־.כ איעלכ ש ל מ ״ה• י
כנש נסה איל;ה עליגג׳ יעיה.להלהנכיהכיהה נכ ש־יאה״יייגה הכלהי־ה
כשהלהילהההיניןלהעייעינניכהישככליז-ינהי״ייגהולהגעש ״הסע ה •ג,יס
כמי שוכי־ג• הגה אס ק כה ליז ש־ה היה ״ה שה״י ח י גל ה סי הלז ״ ׳,שה כ ש י <גי י f
כיהיס יגל עליייע גל׳ ״י שנארז־ יג׳ ני!״הילה גנל דגי ייגי ״ה ס יככי י ״ע
כהיןנליסגעשיס״י׳עעםללץש-אנסק ׳לייל להניל יקי ל ייייג׳ עש -סכ־יי־ג
לכייאעהעילסיהלהניוההי אה־יהכייהאהעשיהנ־ל״נויט ליי א כס לכייאלנ״.או
נלסר לכלעל״גיגינ׳ לנהלמכה״כולשעסיללץדייעחשיוכיע יישנה יהס
שהיהיכולללגיאיעכיאהיאה־ יאה ליל •כיל של־ה יהי• שיעשל׳ כ —ה־ שיו״י״תר
כיכייס לאלל״ש י !היייעעיהזלכיזהגאיקאאריליאשהיעה שיגע היקשה ליה
ניא הקגה כעילה! הרי־גיעהעאלכי־גיגנין״סיינכשייסליל״עץניל תה הנינהr
כלס געגעיךוס לעמה״ גאיש ׳נכלליליןזאשניג ליל כיא נ ג ע יק האניש׳
ייזיכג ההינו ליעיליגי לנחג געגין שכלש יעי״ ׳אנואיש נילי ה ש-״ייי עוגי׳ השה !והז
היזג״ן כאיהי! והלא ג״א״י אהי •דיל ללגיאיע כלי״י שיה־ הנ״ני ע כלס י״ייינה
^יזיגגלגיקייים׳נכה״ככאיש יגלע׳ גיהייה גיע כ׳ הייאי׳י נאי י על כל ״ייגה
יחדינליילנמנה׳עוה׳ עניןליןש אככיכלייז־ יליעיע ׳אינה ה גשנה ה׳יותייית
׳כ׳ יעניןזהאגלישה׳־סכש-כה לגג ע
אלא לה!!£־ע  pה י  -י י ד ס
גימל—ע׳ הנה ליה כ^ה־ ״שני ייכ אש
שייןזהניניסיי־קלהסעגיסואגנילישאיהיגייס הני־טסלי־הכהייכהלכיניסעש ל׳
כיג •כה לשכני גל ילסעלי; גיא״י לזה היה־ נלכי הכיני י-ש׳ הכיעל־עעה ולנהיש
יהייןהשנ׳ היא שהאח; ׳שהאעהכיגי־עלגנ,י •ע• גכ־ישיע כיל ילא •ע״כ ל-גי
ליעעהיניייסמל •היי• הלילל .ש ל ; ־  . : : .־ לן י־ה• ש־־ייכןיאכי ש׳.׳י כן
יןוהע״עשואירכןכסייכןכאויי רהכ גיכלכ־יכ־גהכן גי—ה כן יהי • כ־ יכן
כליעילדגייסנכתיעס יגיל עללל ניזק שלכי־גכל׳ יעשה כני׳י היד״; ״׳;•-ע
ככישיעואין proשלנ״גאשי ענה ליז־ס כזה ל־ין השי .עליי העי נההכע נכגי־ג
אנל׳ ללהעל ייעשל ידה ללעכיזי ״יל שעליה הס נ׳ה לכינל שכני היעה גיי י היה ש ן
וקי־הלהליעשלאלגת׳הכגינשלייייעל^לס לה ינל שידי ל-כייס  : wיכילז
היןשיןיידשעל הישמעי אכל היא •עכעג״ז לא לכי על הכי־#ההיאשגה יש ״יזין הכל
גסככלדרנייששנע* ׳שמישכששעיייכיאשיגה׳א איי ׳•ל• גכישהעג״ל גלכיל
יזה גלי השק יארה על אהכע! אעלעילס כיי שהא״ס הכן
כירניס כלאהי כעגהי י
נהעשהערההשאהיההשייייימהאשיגנדעליירגןומ שתכהכהשכס׳הה יישן
*וזהשהרשעכההמזילאגדאעהעילסישי־האף״כו הכיעהייכי רזיה שכיכה להא־זז
ולנה אהי
»1אכר אעהעילש שגיא! יג״ח כעגה! הכלי אהנעיכעישאעליאיי״ס
כישעשהיאיאכדאעהעזלסיכמ־ק ש״יךיה ידכזזנה כעילס לשכל ההל לכי שקיה?
*^לישדללאז־סהיאהיזגל־עכיזלאיממלשהמןמ׳שגזמלקה^ הישעכאל*
י

,

קיא

נמית אבית פרק חמשי
היא מאני וייכשל כל םעל האלה־ס שהיא העולל שנניא ממני יעי נאמה ת ה מ י W
שמרהעלמנ״יל-שרהמאי׳יימנכישממסנלהטעכמו יזכלי אמנעיולפיזה לא כיס
עטןלי״איי!ממככהל.ינשלישעכיאסלהממןיעממענסלהפרע ממני על שמאני
זילשלפלנלק־ישכימןטאכעשימיככלפמו ופח! מיוני כעטיו יזכלי איונעי ולוה
א •יי ל־פיע שי1א לש 1לנקמל לני שכממלאימן אף הנה אס כן נניא העולש כעשרה
מאיייימכי•xניהעולשטעואהכמהשסא־נהעלסויניחשלה עלפיעמעמ נניאה
נענ־י! לזלנמ׳ אימן ולכן ׳שייי ענייה ייאשוא פן •שזימ׳ נאלינ יי נייאה מןיה אשי
 oא מ ואלינה א;ל נייאה •ינ שיי! ה ייי שן שיפייע מן הישעיס הייאניין איתן ויינן  xי
וכני נונל
שיכלכייק־ש ש-יק״מק אייל ׳עיוייןנפ ״׳ל־ל נינוה •מנאי מן נעינא•
לי״! ל״של״מ״אשיח״לאלליימלישע״אניאמהעילס״הנגייסהמט״דסהינה
עינ סינייימשניאיאיןיאהמה מאיה שי כהה ט כני •״נא אמי מלטריס האלה לא
יעיכניוהכ וטטמלשינ״יקימכאייל ׳כאשימזזמאאממהטיומאשיכו אס על
•ד־ יקכאיעככי שאכלה א׳ שנ־נעפשלינ־־סילאין ספק שלא יקלל הפנה ההוא אומה
ליההפישימכלנ־ אכל נהנל הכני מייל ההיא כגייל׳ וייעלמו מ! שמינמיאלו•
יפני ״ימי הלפהי הכיש׳ א שי יןיל כ׳ ק ליל ענין לעט נייר׳ לקי׳ ש כיון היא
וכלאיהננ ימ״נכש״ינא ש״ל נללימהעילש״השיכי״הנעיס ׳נאשר פרשי איוו
ייש־על־ו1אהנה יעשהפ.סיימן ״פ נע לסנכלל׳ ונוללאיכן ליללרשיע״אנראע
העלה ״פני לי׳פ• ׳לאשי! ן הניאה נ נעניי׳ ׳הלין ננו״ק שליא משלי למרי ׳ממקנ ס
ואן שייכנ׳ ה״־זיי״מעל השפייימ ט״עמ ל״קיכליס נני מפיל לץ שיא ילמיייץ נוה
ה-ין שי כימי ועה וי; נ ש כ אל ל שמלימאס אל המייישימ שלא היה ענק היעשי מא״ייינ
ייפנ ה* יא ש־־נ־עללקכלכעש הימר״כא־ז־כ• אס לכי שיעשיל ״א״״מיורו על
ר־כייאהכמ "מ העלה כי ,שכיהאימ״כלאלקי׳וי״נאכנייי׳ כעני״ ימ ״כלי א״נע'
כי׳שכיישמ׳ לששימ נא״ישלמא״ילהענישאמהישע׳ כ• אה ללפייעלהניי שהשם
•מעלה •אילאכ׳ על השאממהיע!סילה״״מ יעלי! נא״י להפייע כאלי הישג אלל אע
השהי־דאנפיעי״נ׳ -עלככ״א ימין ספק שיכיל יליל ימיי המכ״יהכלשןנניאיש
ולנה לשה ימ •יא נ קל י נ׳ שי איכה לי שיעה יכיא״י לנכיא כייס האלין ש׳ • 1קניא יניקה
וכימי ״״־ שוה׳ לעגין הא״ניה ׳זהי ניקה יי לט־מ וטעי הוא
•י ניקה״ נעלאיה
לייממ עסל״מ׳ פעייה״ איןאפ־העילכא ׳כסיף אמי כעי הס״יןס שיל •ילמיעזו
הנהניאישהכקייה׳הנשייה״נונהכאמיסיכס״יןס
טיהנילימ־־ע א ז כ׳ ׳u
ניא״הכישעיס ׳אלהשטעימכשלישעיה״מכייןאעהעילסהימיה נמה שדי•* ט
ילק נכיא איס כסין .ייעשה כיאשינ
וה כל הא־־ש כל היעילה לא עיא אלא נ י י ל יה
לעיי שה א ליה מכל מ״ שכל מה שהיה י^דה המהלימ היה ״פט המילימ ׳״לני זה
יא שי היה ה־ע לה כלי כאיש אמי הנה הי זעכהש־זימ׳ אמעגווי יי שה׳ אמהעולה להיימו
יזלקמייט׳ וטעילס״קישייי״־ינקכירשטאימיכעגקה״שלכנר הניוייס׳ וא״נס
השאלה טזילש נכי המכאייעהפיה״א״י שיאלמיעייה״א״ייס כיאה לאהכמ1יע
אמלעולסומהנישןשלישעמכעיסאייס גהאיט מאני י נ י נל כן הנע אכל! ־ ילק
יכרע

tip
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•פדעממניכדימהשהכעישונמעשהטא ואמנסהספקהאהיקלמהאמיננדקולמק
שט• * נ ולא ־••יי ק ניש טש עשיטל נשנאמ ש ה נ י ק נ נ י י ף ע ס ט י ע ל ו ש כ י טולהנה
ט א עישה מה שיא׳יל עגימ • • ^ לשל־י׳עלמ׳ל ייני פדית שליטעיסיל ־ אלל הישע
שיכט נח 1אמשה־מנפ* ט א יעשנה י ל ק יאי' להפיעילמקס הקנה י מ נ ו על ע * י ע
ל י ע ל נ ל ־ ל ט ע י ל ל ״ ע ש י ה א ־ י י ה נ ט א ל ע ע ל א  -ש מ י ט ״ ל פ ט ידעללה־ ש ל י מ ה
היא על ה• המעש :ולעי• מעללה היא מה שנמשן ממעשה י אס לאלי העילה!אש
ליךמ׳ ־ »ה׳ מה שניאה ל׳ נהי הה שנה ה׳אע האמנה לכי מ ן ה מ מ ׳ מעילה יאי•
ש־יקעשינהק שא ק שנשנהשינההשסלנייאשלעייי׳כענקה-עלמ• וליןהעמ־לני'
ל<א כיי ש־ה־ה יןנ־ן השלי״עעל ע מ י ד י ה ט מ ה ה-עלמ• אי( להש השיה ולאאיעש־זע
אלט־עיההפס־ ילק א אנהסהיושא ואינההעמ־לניסהס נ!1ישמל מש-י׳עיאק להש
השיה ללל אל השלמ׳־נהי׳אט י •הוא נ ע י י מהס ולק עשה היןלה ס ל ע י י מ נ ע ש־טה
ט שנע המימי •שנע ה פ מ •האיפשימ להמשך לנל אהד מהש לי• מה שהדד־ ו־דנה י ט ה
ומוה הנד מהטדנה עשה
•לה היש עיש רא1״ש להפיע מהס יהס־יןס ל ע י י ל ט ל ־
ליןנהמדיטעהנמנאועללס נשטהיהסייהעילסנקשייןטלטך-מ! ׳נטשהאיין
למלסטה׳שקמינימ•
X

לשהילנישנמעהאליהיטיס• י א ז ג ה ליה לא נ ש מ ה א ט ־ הישנה
ומומי
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נו^ת אבות פרק חמשי
•חושלתילאשהיגגיילאתניךישאיהקחשיהאשינאקהתה׳ יאיךאמי התגא שכל
ושטו היתיייש אנשיהשש
יד״מתההתההממכגישיןאתהשס״לתינתיאכיהס׳
ולשלישית מה עט; אי תיי כמה איך אפיה כחחתנת יכהה איך אטש כחיית אכיהש •
•לנלהיחשלאה־הככא;לטייעכמהאיךאפישכ• אהלטטעשיפיעמןהישיעיה׳ י
•ליק שט־ טיכ לניק• כל שק שהא־• ן אכיש ׳אמי תמת• שיתך לנכי ייליה כמי שהיה כנה
שדמייןלההאטיהעניששנאחחנהאכלנחחתמ שלאניההשלאנענש! לא •כיל תיך
ה־אשהיהנתנדיקתתיהלמהלאאמיעליי גהנןשיןנל
אכיל כ• תה שלתה ׳כפיה
שדר על •מי״תמ כק שהתה אני׳ מת־ טא ׳ניתן ׳לתה לא יהיה נת מהניקיההמק״יק
חתה עילה כמן שנידית׳ נ״לש המין האינ׳ ש׳ תההפשי הנלליייתנמ המ שה ׳׳כת שיניש
כיכןהייננניאניההישמעאל <נני
י־שייהכלניתהעההמתשחההישיגלגשית
יןעייה חשאיה כנפשיתהיינחק יגוני אלהיש ׳ככלל יאי׳ שניע למה החיית היאשיט'
»ואיס!־ע־נחיתח״ט כליה והאייתהאתי׳ תנה ׳עיאניההלאנתחיתיכליהילתה
לא נחמי ש קכל נח שדי נייק כיי שקכל׳ אניהה נהיית שניהה גיקיה'•תאלפ׳ נכיית
'׳תי האאיש־תל״ל!היללמשנהאליה־עשיימתנלניילאי־יהשאיהעשיימשנוניו
כתייהכ־עיתהתי״תיכ״עיזת !טעיההלליה י א ' כ״ומיי האחיין נסכו
תהליליעש־ימתהשנל ההנכיליהיהגלגליה ׳שאיהתייסאשייאההמיןנהכן׳
בתיניייבתם שהיישנמתהאללנאייי^שיינפי^ינהשאאיישכמשני!
היאשנה השיישנ׳ כ י י ׳העונש הנמשך אתי כייאת
כעילהכי״ שא״יכיילהפי־עיקהישעיהילייק גינויכלטיקיהתשתההיישנה יאיה
כיעההייתכהה איתש
לי־ ייהייייתשהי׳ ״איל ׳•עי נח שהמ״כעיס״,אתהשה
הא—ה •יא• ״ •ז י • י ״ הנה י׳נ חנש־ חיהט! ייעיה !חנוטה לי• ייא־ י )לכן ניק
מ׳ייישהמ ״העידי; אתליייןש י ע י ל זמייתלמ חי אדה יעי שתשהי׳ מאה ׳שלשיס
שנה ׳־יי ש י עי מט ש שדי׳ קד שכה ״מיאנישיעייןקשהייתשיעיהשנל וחייןנןעו
רהלליזל שדי׳ ע יהייייייהללאליעיייי שהמ שהשנהיימיייייעיחניךשהמ קהגשנה
!-יחניןעד״תשלא גיהיהוחי״תישלחעילייךשהמקפישכה• וחי למך יעי נש
שהיוקפכשנה וייינחיעיה״טלשטי שש״חיתשנה היי לן ע י ה חיית מאיש
שיעה הייתהאיה שלה
יע־נמיי׳ינחי־ייאיהנדלל שנ״שד נהיאלןתיני שנה
לה־ת״כייככ•׳ של הקדה יעני קי״ תחת״ תיכית אנשיה חשאיה ׳•נא היכי ק היןנה
חל היד־ שהמיה ה ה שדל תדל ת״ גהי״תהעילה לשדל ״יעי אחימ היה הנתהשחת^
ן״י ש ש• הה תיטה קכל תה יל ׳ימה שנתנ׳ לאיה ״יעז ייגיתיאזלימ כיח שייחל כ״א״י
כיי ׳יכ״־כשהיי־״כמהכ־ילתהכפ־״־תיתש״ט״אלהיה יעל האיש ייכל ען
יודל ־.׳דל שדיא —תעשה "יעזלייעתשיכיייעלחתחכלמ״נ׳ שהיא מטת לא תיעשה
׳להכמייל״ייייל־-גייעלנ״מיתילא
שנכלל טית׳״א י־ י-ת״כיתגניגח
ג״נעיכ־למיקליי־ית״ןל״ינש״ככ• יחלכיככיקיהכיכייי  m-bהקכו שאץ
לעי-.׳ שהחדא;' היה יה ״כני שהאי•,־ ללה אפי ליה• אה ״עשי תזנכפ׳ נוטעה לגחיי״
•לכל ״  r־ ׳ נאל־י ליל• נח לנח ׳כגיגית שעגי •על כלש והיה גגי יל יכל שאיש אשי
יגגמ
1

,

קנ ד
גי^ת אמת פרק חמשי
»נלו ח ח ילזייעאניילה ייפלי יד •לא נפמל ללל ילטד־יטלך לוה שלוע נאינה
שזי  f i x״ א נ ק אעהעילהט ידוחעללהלילעיש׳[ לי סכל לל שחעעלשלה • ימו
םטהמ-יןעטשיךסאעהעילהטטאטהאקהשע״ה שמיני טשעמישלש־
ולמגאי שש ול נש ק למל עלש לשטעללא־יי שנת לליל! איש את -לא ניליעל לאנשי
דיות 1לא נמשו אהי״ל׳ש־ אללאעלאלטסלמדלךנא !לנלנתעש ל־יל שלית׳ ללידה
אישנד״ןעמיס ללי נלל שטל לחרועא י יטה שאימת תיל אלי ל־ל נייר׳ של אנילש לא
ודהנאשכלכליל• ולקלטנדיךלסטקללנ־ןעלעטאיעלטעיל^ושמןלייע•
אלללאניעדללנדקידלללךש־ילץ״  bלשלש על •ח!׳שיני יאי׳; אטלנלליטעגיח
למ׳ שלל תליהש׳ ילק יאה ״שיי־ למשנה לטטתעטןלכיע יין לישע־ש י״מחילת
«ל נת ׳נ־מי טל שעה לי־ללץלל מלעיס על לישעיס לליי״ע״לש ליי שנא״י ני• שנה
ליתשנללנללא־מלילטיעל אכללמ׳שניאאעלשלשט״א״יזעכןלע־שיאי־ך
אט עד • ד׳יזעלימ *יאה מענ״ נת שלתייך מט ^•לל לאיילה ל׳ ח״־ /עד mrfx
הניאעלילשאעייל״ל׳ל יטל נעאיעללליך־מללליא שיץלל נלייע ין הישע־ם
ימ־על עד למל מאי־ך ללה שהיא עד הי׳י לעש־י• !•מלן שהעש -סהממ־ל ל־׳ ״ליניש
עוללה• 'לקלאעגילל״ל־נלמעשילח״מל״סליש ולא ׳כי עט; גת יטיל לעי
שהיאלאנלכילשתיילימלישעישיללמענכלל עילה ילא ולה להק לעיה ׳ליךש תיל
לעילשליליטט־ל הא״גשנאנילהנמט־מה ינ עאיילללהיך״ה האמייל וה־א
לייל[ שלינוינלני־מךכ שבימין אעלעילס לט שלמ עשיה חייע״נאיעי אלילה
למ אנש־ש טשע־ל לחי לא טא יילייטל •עד שנילי אילל ש -שהי׳ *ל־ שניה ־
!מאיכלשיייעדשלאלה שטל י ״שלא יעי עני ל שנ־ה ״יעני יעי ללנ ל -שנ־ה ׳יכלנ עד
י ש שלשיהשנל'״יש עי שינלל שטעוישיעיעד נ־זיל שנ־ל !*יגיזי ע• -ליא לי!,
0טסי״מט׳עיאלילהעשניש ״מנילה ש נא־ל׳ יאי( *־עלה אלי לשש עי שנדן
0ל׳ שטע^עשילחחע שהי׳ שנלטלנל הי״הל״שנד׳חעלאנשלללשנשעלשלי
»ל י׳ ל ל; מתי ל; ע־ וש ייי עדי• יט ׳נילייענ׳ שאאיינאשנילללניין יכל לעילה
יזנלאנשיויע׳שנאיאתדתאמטעל״לאלכ־ש׳ לשלש ליליל אע
לשעלנשת־ל
יזעשה  rrלא יאי ללנלע נת נכ־ין יעה לאע שה שה נע :ללש יניעילת נטלה נת י שש
!•עעסייךש לא ליימ מלש ימיח ט יל ח י תאי זמר יעלת עז יללי׳ לתלט ע׳ עי
שליד עג•[ י ׳ י לכללה ששלי לטדל יינה להלל האי־ן להה עש-י יזיוענעי עשיה
וזאיזייד*לדאלעילהלטדיעלילאיך אכללכנתיילהל׳״ שאי־טעאט טאיישך
עדעשיהדוימ־טלאעיימולהלנמעש־שהממעלטייעעליטלליש ואין שלה שלא
»ט עילה הילק לליל לאנש• חיליטל אלל נינה טטלל ״לילל יליט *נמ נ שלי• מן
נלמ• ח ח ׳נ־שללנ־ללהט יייעשלש ול;.לעאי.י׳ ט שני לעטנ־ה לי שנמיד־ה
טע לש ל עטי״יטמו ילל שאנל שט ללש כל -׳ שהשהיה־א״ ליקליניש• לט לליגה
לאללילשטאלדלוקלוללע־טמלהנלנטנשי יל־ללל״לויע׳ טהנעשהטא ט־•
המי[ למיני* הנה אשדי ל־ויה־־ל ל ג־לך ה לללר־ע י; הי שעיש לייכיקיעטעילש
ונעיע ילה ללנה ״ניוי׳ של מלילל נמיךס
»שלא ישעיה ולמנטו טל לשלש ־
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וליתןשטיסילליטיךסשיק״יקאתהעולשט טא טה נייק נמעשת וילל שלו jw
ונליההיק״שוילש אתהעילהללל תאליט השחתה ועל היין הזה אמי הננ א נ' נתזי
•יינא התחש לת שטל יאייי תל תטיתהו ל• לילה ל׳ ק אעשה למען עליי לנלת׳ לשהינ
הלללמשיללעטןלא־סשטלשנאלענליסיל־היונה להשחית את ליייי הלא שהט1
אל ליין היינאיההינעניח עינה • לןהשהיתנפהיהטשאילאליהחהתנאיהה לכן
לא הפס־יס זהי ענין המשנתתהאלה י ילק נסילה לישנה הזאילהעשיה נטיניין
שנתנסה אלילל תליני יעיר לק לטטחעגק ליקי ׳של״יתי יהיאאימח להיטעכמה
יולת׳ של אלילה אטניוטליחנכקללתשהיומינטסשנעשילנטו למנוי ועלטה שהיה
ה״לטט־ס ׳נסקיעטןלנשיניתשנסיאטתניאתל״יןסלמיני׳ ואיעלנ לשני
אנילס יחל לההעיני־ניללילטאה לתרץ ׳נתןלהסנתה״ק־־ש שגעש! שיה לתיייית
עשיה נטה לנל תל ק הנסתניתשנתגסל אלילה ולנסיה שנעשי ללגיי ילנסיינית שנסו
הה את היין ה ׳הנהיה לנעשיה ננ ת היקי־ ש כלסלת נול ליספי מלעשיללנניאיתה
העשיה יא״יית שנהס נניא העילס ונזלי׳ ניישנתתאל׳ זה יהי זה לפי שלאו נלש לנאי
שניאלייסאנינ׳׳נייךל׳שנישן יהי»ההיאשינהיההנלסחלקיס ״יינה׳ ואתח
השליתל הניא ישנתעשיל ינייה יניא׳ נעינ שלתט !1ה א ותיקה לישנה היאשינ'
ילק לא
נישחיה״שניימיאיטטהןהתלנאיאיתהמשנהיאשינהלי״שזלית״
ט לח ׳•שיי•׳ אתייתט אה תל׳ שה ת יעניט אניההננליתמט־ס ׳נמיניינטאסלאק
אשיניעישהלילפישתלינלל־התמעניןהיאיר ואינה ליה ישהנישנתט שלשת
האליתהאלה א־הנחיאלילס רנהטאאנל לעגיןנלליייאיוטאשלאומלהישי^יינ
נינחילהשלשלתחלי־ל היחשינהטהאיס ינאיסטרתיי^חתתנהייליאשית־
וללתתלל לל היא נת ילי הטי׳״ ענת•• נהלי תילחתנא י יההתיזלה הנ היא אניהם
יספיתנא נשיי לן לן נשזיהה־י״ההנישטאתית׳ אינה'.נין ההתתלית האלה
ואיפן לת*ז הל חלי\ימה<הסתעפיתהיהסיריהלענקההתחל<תהםיתת יהלתית
הנהשי״לישייעש יינ״״ת יש האיל <יףיי שהה ג יאשיה הל׳יחיל ׳האתנית שהיא
כיילשמיהיילית שהיא הישהל־נ יהיה ׳.נין איה היא שן חל הא״יה ל׳ יאה ההתחלה
ללי •יזע תל תי ש לת־ס י לק נליא ין העלי לפי של! ה היה לאיה יק ל שיה ׳נקיא שיא
*־ללקיינתיללחייליטתננייינללניחיסילקנתשילנן עין יייןס נשיפת
טעכיס !היה לני ש ליחש; ׳.לה ־.תנהיא1ליתי ילי׳ יי ׳חשאי נעג־ן לעג׳!שאילימוייש
שניט״ נעגינ׳ יטה נתנעין הנפשהחתניתרללייגשילילק נאי״־ ט את הי1היש
טלהלי נ ז שלט עייני התניעה יי יה טא יחיה ״יש״טיניל ״ייתיל מתי טז״ס י
יטתיליהיחכלייחיהיזהיעל שפינת יס לאי©
יטלששיויישללגתייישיעס
!טננחנח־יללעתיייה לנל יטה יעיל יל ל י שחי היית ••ס  *Xנענינו ׳אלוהה אניט
ה־ל ניי־ינתלסיל לח נ׳ שתה שדלת 1לק הטגאתלייח! ״ץח נשה ״ ני זיו יפעל
ה שיל האית־!עזנ א* חיכי ייילית •טתחלת ט לן ה י ל יעי נ הינייס הטמיי׳ ותאר
לה שניז־לל ש־ת»ל שטי העלק •שאי הייז״ס שנ״נט נענינו ־ ׳כיי שלעגק •טית טלי
התני ט קיהניי שוני הפיל׳ שין• נ ספי נת שהע1ני נימיס הואשוט •היה נמיינ הנ״ימ
נ•

קגזז
 nV!jאבית טיק דםשי
ל• f״ * טס טמלהיךינ• ׳נפש״תט אז יןניל לתזין !ללמ־ט עזק נערי  c-terלתינ״6
א־;׳ .נינחחיתזילתהסמ־׳ת׳ יאתי־ממסשככ־תש״י׳טלכל־ס תתל ט לטש
אמייל טח לטינ-ל יחחיינ״יתייתיכליתלכלסכלשעלשל־״תשתחילט הסרה
האניש״נהתשכלתשטאייתטת שתי לסי תטןייזי לינשימתכןטהיויסליאשון־
לתחלל טימתלטרי׳ת לכי תיל י״יט וליל נש חתי• ק נייל חח־תיתי שילל שתת ל
יומי• ק י בית ש־ךת< למן אני׳ נח נא״י׳ ל ינח־ינ׳ מתעשינו ויי כלל״ ,ידלו יי; לחי״ס
6ז־ חייה ״ ׳חחי׳ שנ־לש לאיי איי! של אנילסאלינ׳ שליל לעין לנירל לתחיינס
למשלי /׳ל״ששתילניייתליאשניתלשנפשייתללמתשגשמייתילשכל־תל״נעת
גאשיינשל מ לגשאיע;לחיתדלק :נחלטה ללל מכל שלשלללתחליתט(ל נשחי תחת
ללנזנז לחללית ״מ:קכאנילש<וי< 0.ט״ שאניעתידללדיזתל״חמי ליה לדמי'
לנ-ליכפ ל־ניהאשינזיילאלכחייש לנל תש ק לעייל משכילי׳ לול ט ט ק שלשע
לללמלילחישנחיאליהס י לנה ט ע ״ ליל שטישתיח״שתישמל •לחל ליחטנה
נש-דילילל״שניתקטיס׳ יחשהשטילנתתלסעשלמהיכישלשהתחליתח־ה נת
יאליההילח שאיהחשידיס יאשהשלישת״הענקאימייטזלאין אכיש לכלמ שטס
לט־יעשמאי־ןא^עשילדממעכננייעשיל״חמיזעשככיאלעילש ׳אשלי כיל
•אמיתי שנמלאנענשנבשי״־ל״ניללכישלאטלנלכיכחשאשילילטק כי׳ ח אכל
לא לשתק וטת׳ ללמלש ׳ללנ־ל את כטייל׳ ילק כשלנ־א משיי ל״שנל ליח־ל •על ע נש
ליש טס הטאעטןי׳י המכיל ׳לאזכינחלט שלחיךהאתלעילש חכלכאשילטא
יאיל על לנרק למין• אללעילש׳ מני; עליהש י ״נילש!3׳ של שכי ליטןתלמלל׳ ט טח׳
•אניהששנתיךסכ׳לל׳ס יאש לחמישית שלנה טכל׳ מלעשייי׳תאיתש שלמ ;י״טן
לנמיי למשנה'״לתש
תלית שכאל לי שכל ט אתלטכ־ח טקת׳ של אלילל אלתי ט ט ל ללא עלה
לני
יעית יטתיני תייעי׳י שעי״ ט׳יימ! לא נ״י ׳לח לילי נלט נע־ לשש
״יעש״לאטקתכלהלהלהיסנתאמתהללישטןט׳ךליולנשמנ׳תהמל ״נחשלימנש
וזייכנש
לא לנטע
*ל פך
נסיכית
*•־״• ל׳ ל « לו לו ע ש ר ה נטזנית ני/נהד־־ז עשית
שנת^ס
״אי^׳׳י״^זך י אגרהסאביניועכד
אכיל אלתי כלל י נ י
ו!
•יתיתאנין אל האק
ת ׳ נ ם ד ן ר ה י ד י ע ב ב ה ח נ י צ ללתנ היחשן הניז
אש-איתן•
נתח >תל< לן מתינן
ייהכער הנ״ל טי׳יל ש ל  DTTCKאבינו 1
ננ׳ לסניליעלחשי
•לכל יךולמ יממיעת
נ״כא כטק לנע; ללחן
ישליט ״לך לייק לא
ששיטאתט״אעשךלגיינטליזלנשק
* י תל שק שלחניאי לי ירי אנה •לן
ניזליטאאמיז •טליעככאק לשלישי
אכלאהיליאללאיקאשיאיאך ט ניס
סקסטזט״סעלמנלליןחשיללפיעה־
»יל מסק נלט יעס  bול לא לילל
ליניעי
אזי
נ

ה

הו0ב0
היטעיהלחתוניימלטס• הללקמ
הגילאשהאחישגיאשמהולטמשי י ה<
טאהמילהאשי טה נייז׳ הזקנה• b
חמש הלן ניי עלי' גליןזי שיה גס ק
החגישהניאחי׳ הננימ 1יזיזנה׳ הסי
הייזקיגגג׳ישמעאליטאאיזחייגי 1ירע
נעיגיךעלהנעווגו וככיהעט הכעונ
איןהיהקשהנעינההיניהזהנאמיז
ויייגהיני מאי נעיניאניההי1א ששמר
מסיגהשייינושה היעקייגינחק׳

ני^ת אבות פיק *am
* * י ת י י ה ד ׳ הניהיענ אשי היה
נאקכגקנטא! שמלעישטניןלגאינ
קששילאשכ הל איני • pעניי כמטינ
השה הנל •יי ל״גייס ניעה! יזה שהיה
לי ש־יהייהשגנה ילא היהי נלט לאמי
אע״לא״יעיאעשןלנוינטל !נכיטכן
ועעלאנהאלן
נלמשכטעלא-מל
הנשליקההשיה
ייפניול-טעיענ
אש־גינ״ט•׳ לפי־עהשטהנל• ספקנעי
י מ י היה לו
וקלי ן נייק לה ישי -י
להתרעס אסהנעיזתג• ניני• ויע• אין
יגשיזענחל־גיונש״אהאיג׳ היהלח״ועהה״לטהיעהההעוה ״נחייע אניהה ני
לה ניט השה עלה הגה היה הגסק גשטעליש ק מהי׳ <ינה עמו ונננה ג״שי' ההליין•
א־נלני לה שה אחי שנ־דאש״טליי משיהטנסקהיהלהיהי נזה שמהמיש״עי׳ נזיע
לא ליל יאי׳ ש־ה •ה יי ששהה גחיכע ט ״גיעלייילה יזש־ גיה׳ ל״יל גן ק שנה שהיא ענק
וי וקשה להתיך ג שי המגי הנ״־״ ההיא גל י ן שהיה ל׳ ליילישגזקגתו גי׳ שיילט היה
גייןלהזקיינייה״שנלולהלהמליזש הזה״ס ״לן 1ייגקחמ 1מעשיה שנש נזה היה
היטייכ־עןתק כ י ט ה נ י ו ת  1י א ח י ו ! השייינ• ני שי העלני על פ׳ היני איזי• אשי
חשקה גפש כליהכגיתי ״״נה טנש״עיגגיישיש״עאלגנ! שטה ל• להיהי אעמיל
א״יעל יליש״״חלש״עעיךהגה גיכתיטמו ויעתהאתהאימיאליאליייעניעיטך ע1
•גגי העייהגיעג חין היה קשה געיט! היגי הזל גחי״יו וירע
הגעי י.ל ח־י־ק־
היוני ״חי ג  .ג•הנילל חלה שש־יע״גיעהשהעישה העשיייעקידעיגחק שג״הו
השה לש־יש גני נ; !קיטל יק יחשל לחהיגה החי י טא׳ שיגהכשי1ת •עש יה והגה לח וני
היג לנל־נ׳ ״חיי כ שי־ש ״הלל הנ• :יניע לכי שלח גוני גתויה ולנלל שלפי שע״י נכלם
טע ג־ ״מלגל ׳חגה יגל לכן!כי ל׳ נשיה שנע* לגנה ג״גי׳ כ״! שנוכי מיי ג״שנה־
זנחי׳תיינינת^״נישהגש־יג מכטפןחחיח״י!שטה״לןלןוגכשעיגשהיג גנט*
!חח־ט; ל״לטש חחי נקלגתי־ליחח־ כאיי כשייס ׳אחי כנייע ״ילה ופי לגייהס
ו״טנהנכייעתהוה׳ הימשיןיהייוהשליטהנזכייהל״עלהכייכפיהכ״שפע הי
שהיכיחל.1ישאתיניחיוישלקההני*תשיהאשתויטלידמ״נהכן• הה שטנית
לגישנשקחתיש~עחלכגועשה־!מ!כטי!1יא*תאונו • היעיךיעיניק הזהנלתו
ירזייכשי־ש שקיהלכלש הה שהיה כסכנה יעגומהגהלח״יעה ״לטס עממיס ׳מק־טש
ללטללישקייההיכלשקלטה״דישייגתהל־תללללחהעיה הע״יאמגקהגתוי'
ויייעמנל עכנהכ-־חי׳ניהקש־ס• היכייע״־לל ׳כפייך יני אל ע1י ייני»ית0
ט י ק ח ח י היזכשגיליחכיההכקשכלגיילי״לטעלהוינויניגאגטע השנינחיז
נגיתלחט^טשלךלככשןהחש הגשלשיל׳״כיעאכהי היהיענשכהכי׳״! כאי
וגכשיןלידיגלמגטס• ה ט י * שנלקחה שיה אשמו לפיעה ולתניילן י הוילתתיג•
התלכיס י

קנו
נחןית אבית פרק חנמי
»מלטס• הזימיאמנקהלמייה הלונטמ״ילה• השיגייש ׳שייעאל• לייעיךיינ
מחק• )למאירי מנה ט מהנטלןאהי• ?א כיי״ ניייישנקשלטמ׳ ונמייןולשלמו
לכנשןהאשמיכל השני ששט לכאממאיס י לגשלניאו״יענעללאיץויוק-קילידינ
לעיש לי שנליןמל של שיל לכיעט הל שלנל׳ ה״לטס אמליש ומנין• לללמש עיהש•
ה! שליאל! כק לניליש נלימכנה ל 1שלקח אכי״לן אמ שיל אש־ל • המ שלהי
ל־ילנעמי קנמ׳ • הש שלוק •ין לגרש אמ לני ׳אמננל• היעקמ־מיכחק מ ט ה י ע מ
היומי נכון וממנש ילי ענק לנשין כני מקי עלי׳ לינ ליריל נכ גי־ מלק נ אשי יא־מ'
לטדעןכהכ׳ייןכללטא שלנטק ככלל טכשי שיכה; נאהמיעכחינימ )לכמנה
ליהשגל ליה כ• כעי• שהיא למי עלמל מנשל מש מני היעמכל־מלינישלייעמ׳ משה
אימי ליעמאשיעמיי ננטמייזה המק ״לנשי; ה׳ א״כשי שיכיל נשי כ• לוה ליל ומכיש
נלהעגיגישהעממ־ס ׳מקי לנ ולהןכלימאכל •שאיי שני יייניש אהייס יהגשהן מש
*ליללילעלמהמנישהטנטיממחשנמשיכלוטאחיקטיאמהשלמ-אט ל ד נשהן
ל ד שיה־ף ייששנ־ל לשילה והלאיה לי־ יי.״שה וליי שאיי״ ל״ק מהן ואייז כייייש
ליש־ לוה אמי כילק נקנקניס המד עיש יל כ• לה ׳נישה כ׳ אה לטיק לעי י־ כגלי נו
יכעדששיהיההנש״ןלדנלמהיואישאימ כיי ש קיו י״נ! ישל ׳י׳נ״א וליי״ן •לידי
לייהההמלשש!מאלהלש.׳מינישלמןחגישלילגסינימשניה הקכה המ הכילשהה
ילק
ואסל־ל-למהייאילש־לייי לעזמליייל
למ-למיכדישהטףלזט־ל
נקיאישנסיניממלשןנפשטאטמיהעלהחשיחליינגיה-דיישי יכן ייכשל לכיש
ילהל־דש נשה אמ הנ־לה שלנ-ל י גלמי נ •״•נ• כני איל ככל לד״״מ לי״מי־יש ׳ידה
עגמי עימד לנש עירה יא״נס״לשאיילנמינשהשכל׳ ייןי-שכש ׳שהגשט ט'
יל
לי־ןשמיזילמקיהישכש־אייטשהכ״יהשהל מקו״שכשישהנסהאימלהק
ל־ניל 1׳טליהננשינ•כ־שכעה •ן יישל• 1ככיק נלל־מ ליהלל כי יה שכע לילה
האלה־מ יכנ־משכ• אנש־ש שהיה ש :ג:־•; ״ל ש ן לינל ׳טאנטנחמל״חשכה לנדנה
לכעל שהיא ליין לנ אשי יכימ׳
הי שנש
אני לעשיל <5ה שנעשי לאסממז
כיטיש טא לננלש יק ל ע י
יזכימיההמככל ״כלייכלייוה־מ כ
נ״כייש ׳לא לישימל
1

למלאי שידמל נדיךל של
בנר
אליהש יהכמ אל למקיס
לל לן עי שילל לשני ידני השכר•
לא מה שנעשה ליישי

לטטאשמנליממנדיס

עש־נס־נדנדדאבית^ו י* הל נטה כלה שכק

נ ש נ י מ ש ד ר י נ ״ ^ נ ב ^ ר י ס ו ע ־ נ ד ־ ה ע ל ה י ח ! ילש ן המר ככל יכה
*״כלילהשלכיא ה
f
לעדסללומןיללעניש
 I(-! I 1׳ Cלקלל על ל״ני״ס
הביא
*מאיממ יעהט׳מש ?*זר
נשיי׳מטללימשמ־ל! ברק־ ידא  O T T O T 7י^לנ־ילמהלט שלא
י

1

ז

י * נ ד ׳ מ ימיני
וטטש

יי

שלא עגש ׳שישל הנל
לץ

נ י ^ ת אבית פרק חנמוי
דופנפ
•טס-ט לתש! ״ ת מ י עשר נסיונו נסו אבותינו התנהנאין אנלס ולא
להסטעיןנוטאטהס את הכרך במדבר שנאמ הממגעייסאומסוק
נאי! התכחיס אגל
ו״פט
אניהס י
שטעת והגה העשי רנסואותי׳העשר פעמי נשאיהמטתהתגאז
נהה הענק אמי גלש
!יטתשהטאהגהעל
ולא שמעו בקולי»
׳לת •גל׳ תגי׳ לשמוע
ה״גי־סניינדס הני
ידםמן היאיי יא״ה שהנוין היה <ימ
וכיהנתיי שהסיסנפייעכטסעחנ
אימהלגישיאתיגגהייע יגא׳ נטמן
י נ י שתי! ני־• אינה משן מכת נטיית
וגהיי השכנן יגי ואותי געי׳ג ׳הפלת•
ועל־הס נתן יג׳ •הייה ס״טן י ג ן עיש
גמסהטאאתאיץ גישן ׳ • uואמי
נתתג יהגה לא גוני נכללה נס ההפן
ניני)״מקנה גג׳ •שיאל לא י׳מ אתי
ה״שהנתשתשיעשה ״שה לפגיכיעה
ואמי גשתין ט היה השתין נמישת׳ <גגל
•לתנהקההפן ט י טךישה ״סייגת
תגייסי ותמי ננידיקנאיןגושן אשי
נשלנשעשה לכנ׳ העס לט שכשני אלה
שה גט •שיאל לא היה נ י י י גאמה
הנהיה לא טה ״כה !לא •עיגש ליגייס
ויעל ההינה על גל אין מגייס י ואמי
יתנתנ לת כאני ליטיכיאסה״טת ש
נתשן!לנל נט •שיי! היה אוי נמישנימס
ותינס ל״ה המ
שטט גהס ״גייס
אנל העשיה נס• שהמ על טס הה יןנלה
ה״ט מתשי טנ׳ גהס ״גי׳ עשי יאותה
היאשין הטןע! ה״יסכפשישו שלכטק
שנויי! גת יה ילת המ אתי׳תת״ ממך
ותין־עוהמיה הא•שאהישניןע׳ נעשו
יאלה כגי ־יךת׳ יעלי כ״א״י וגח
טןנהער ששג לימייגנג ייןיה ולא
כטזאשיעטת׳ <שה י־תית שי־יכפ•
יישהיגיהיההייןנמל׳היה ניןנ גייס
איג.תה סיחתש״הס טיכט י־כייס
והמיה •ימין י״ ש״מל י״״על היא ״אמו
השפל סטההפןה״יס יה התה ״כה
חגץיןגקגתג״שמ יאשפיויו השלישי
נ״— שיא מכלי לשמת ״יס ״ן ט ט י
שהאין גת,שה !גיןפתלהס גאייי׳ ילמ
ושמ״מה״יסהכימימלהשיךש תגטית
נתשהילאנשאי גיןייןג״ג׳ שיהיז״י
המסה.וגעיתשי״כ־.טס יכי• ליין־י[
ושמו גג שמי נהיית• היגיע׳ שיים
אמה״זיןילהעגיומ כ״עכימש הטיס
יינייהת גתי״י ״ייני[ ן?!א אמי׳ תמי
ונסהנפידעיסהיה גס כן נ״״ס שהגת
יויסיניס והת״ש׳ שגטןע! ליינ׳ ינ»
ט״־יס הי״ע׳ליש נפט־׳ כ״׳ שמ״י
נ״הפי ה שגט׳ טען יןשתעגיל על ואת
והיגהתשיניטי״מה ׳הגתה״׳״ןס
הסיהיטא א״ח לגווייה טף לנוייס•
* ש י ט נ י ש ד ה עג״י יעמין גס נגח
והששישגיןכט המיה ינתר ש ימט 0׳t
ידללכעיה טןלה גנאמה אל התשה י
ו י ת״' שגיתיאש• תגיגיהעל המיס יל
»ג •טי התק יעשה של ש ״ ט שהסהכטה
שנתיןשיהמיסעו ששט טעיק « י ו
וה-עחניה־נילפ׳ י ל עכו־ האק היה
היאש' עליה ־ ׳השטע• שית גיפאו
בגיס י״הכת ה״זקיס אשי נ א ק נא
טןפיאת שהי המיס הנקפת• דיל תתיגה
טעית  b״ת׳ יה קי שיכה!תמת ס
שיזתאנל הת סתיטת יטתנתל ה*
מ׳ישת׳הגתהמ׳עיליסהשיגיהגילדס
א טס
נתק

אבות פרק חמשי

rfpii

גאי׳ןטימהיני דיי לן כיה ממסמכי
לס נפריע כטס ע י ע יכי שנע 1כשני
ליטטמהככטס שזש הטס והאק י
 pעשה כשט יסייעהיןליס ממש מ ט ע
אתי׳ ט הנה השא-ן נעשה כאותר שנאמי
ומיוקאויס משה השטמה!•ט שטן א
יהכיי היה ט ט י דאש
אנעגשמ
שנאמי יי ניק ין ל׳ ע וכ pועהלן אש
אימי ילאינהנסכן ליל מלל כא׳יי
•והכאהמעופטס יהמ׳ שן היה נס כן
יזכה נא׳יי שנממישט עיט נטל <
»מטכלכא!פן שלא היה עיכר ט טטק
9שמשעלהאק יכןמכעככי׳תעטה
0יין מע-ךומנלה טמטמפמע כמאוס
לנההמגאימיהשית עשי מטמ כיי
ליסיי׳מיכאמטעיעה׳ יכעדסנעשי
עשיהנסיסלשסאלוטזה נמה שניני14
•העשומטעההס׳ יכטמה שנמג
מימנס יל׳מ העי נע ייטס עלילה ט
מיד י^יזי <ד©<*rtכילי <ינד״׳ש ל דד ע
 O'Vמן יץ^ל * •ן? תירי; 6יליז ^3יךיי!
ל־מו־שכלכד • יננפידעיס נאתי יכן
יכעין עכל עגיין יעל׳ הנייד עיה
ל׳ נל לימי אנל לא לישיתל ינכניס לא
נמנאי טליה נ ט מנל הכלה מ ־ מ
ייכמיס שטסל׳ •שיאל מלס י ינ עיינ
פטיןמלאטא ׳הפלימיטס ללןאא־נ
< 4pטש ;pכאהי ניכי יממקנה כני
•שיאללאמעאיזי ואייכידןטהיה
לשת־ן טוי,ו!מ*ס1ככל מנדס ידיה שלא
ט י ק נ שיאל יכני -נאמי י י נאק
ל שן אש־ שס כט •שימל לא טל כיד •
יא־י־ כאיכה מעל דאיני על כל אדן
»יכ־־ס יכיל •יכ« לא ־ץטשן יאמי
לתשן ולכל כטישט! ליה איי כטשטמ
ממכמכטמעטא טיע יאיןנס לעשי
קטע
,

וסכם

tip

אנטסיסיייקניעעליןלזסידיאאיייו
אמלםיימ כעשן •ס • ידיז שניןכא
ליטטמא! כשלס יל סדי עד {*re
קנמשיימיןמה כ  ,נ י ס ני והיא * * ז
ת%מטס עני שיין י ׳ מ לימי שי^ין
לטס ידה כעגס ?שיים לעולי של׳א
ילש שלת נייליס ממט ידם
טדי •
ידנייךס ילח שיידס אימס ילעשיי•
שדיו ניןכיסכעעשלי! טול• אתי שליןזו
יודס מד ששמי עי שלא ט •ויד ,-לאין
יטא אמ׳מ ננט דיי! ני טול• יל טיכי
לטול דיל ניןפא כלנ •ס ומנאנ׳ נקנלה
גל ק שליט—ס ט* על־לס ייטע על
ליסי׳עי מיכ׳ע מנייס אכל כלס לת
ייעשיל ליינ׳ ללס אשי ייט ניכייס
יכמליף למינייניס על ליס ומל ול דיו
כאיי! מלל לס ל+טס ליטס מע ינייי
נכל מכל נידנ י!נל ל! מ נידכי״ס טף׳
אנלטעשיהנטנימשנש! אטמינ׳ את
דייןסכלה־כי״הטמכהס ללתשנה
על־סטןנתייסהינליטן קטיס נ
נמסי־ס יהשנימנייה י׳א תי״י ׳יל׳ט
דעל על ישל לתיי מה נשעל •לשל טי
נ״יכי ס ק כשטןש לי״! ,טא אייס יד
•יכן ייידנ׳ כמ• ה'ע׳ וליכיעיעיויינס
נלטת ליי ,עד לכץי!טת מיין ותעיין
אנטס יייני עד הכין־ י יטדיט־נ
יזי־מס נניןשס מייל כיס לשנע כימ
שלתיי <טל נ־ ל ל שטע• •נא! ין יע^
לליךס ילשטמכיט״לעלטיס נש
ק 1ל שטע־מטזינ כיעשל העגל י
ילשממימ כמגעיל נטימש יטפיךן
נידן לטא נאייעולינידננסיטת א י ט
ילעטעית
יטדעש כימטנטס
ליןכיימטלו-ה ככי שעלכשי א י י ו
זלמזשזף אשי כיךט למאמ תטל •
»< א ר  i 4׳דעשיייע
י
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דמכם
והעשיטמנמיני נאק נעגק היזתלמ
זשסנאמי '׳נסי איע׳ זה עשי פעייס
ן
זלא שמע< נקילי׳

•ילימשהיט המני״ס על ט ס יש• פי'
כשש מכילמא שלש כעי עשי נפילימ
•ה־ולהששנזכחנפישנומשנאימה
ניש• נ מ ל כיס גשכעוטסטף׳
ימטמומינסהיא• הייטנמסלומ־ יימרע׳ןאומיזימהיושקמץ״חיאכלמזלקן•
 uכשמ! יה י י כללי כעיכיע• ואמנה מגלעמו אק לא ניזשכ למנה כי שיכה היה ללש שזעו
לקטי־ה !נאטמיינינמןהא נ״כייסהיעימולההקילסעלטסייעסמןש״יש״ • י
הנ •ינויס נאי עליההנקשמוהניש הקכהכא עליהש נקשמשנאמיעייה מעייקשמך
הנ״נ-הנאיעליההנאיניעיימהיה׳ !הקכהוישלאחניסויכינס• היהקכהנאיעליהס
נאיכ שנ •מייכ־יךהיניאקכיקאלאמי־נשנאמיטאל־העש מיוטה וכעינ למען היה
לללניקימישה׳ ההמנייסנא׳עליההנ״נןוננהיוהקכהקשנאמיהמזק״נןיעה•
ו״מ-שנאיעליההנאנניסייןלימ אףהכהכאעליההכן שנאמיוקומללעזימ׳ »׳
מנייה כאי •עלילה נמטמ׳ ע אף הקנה כא עליהס כן שנא״ו לכנה ניק הטמן• א אנייש
שנא״יייעס״ןשמיה׳ <\מנויהנאז
נאי עליההכאכטסאףלקכלכאעלילסק
על־ההכיןל מהףלקכלכאעליהסכן שנא״יועלקימןיןל! 'ימיי נאיעליההטינני
נ י י יאכ־-׳ א  tאף ל קנה ק שנאמי עני! עכי! כיי ונמלי אש •הי מעמיה הניא נה ק
ג! .דדןאהימכ״טמל״ש למיילילענןוידושךי^יאמללילה יעי למרנוס א׳ל
לישיאל ומ שך למני״ט הכ!לניישקף ״ אל ״מנה יינייה טעמיי אש יעגן ׳מפי כמכילמא
הי ויםי אמ א!כן
ענן עישליימ כשיש ׳האש ייימימ״הלפיטסיהס״שיעישימ׳
וזיככימ׳׳ שלכייאמלא׳פניה״היע למיה״ט״ה ניכליה ׳״שמגייש• ההייינלנה!
נככ־ימ שלא ה י •טלין להמנויעיע ו ׳•א״י ״נריה אנינה כל!״י ילא יכל׳ ט יי נ4זה להט
רז ׳נעי״אמ״יייהנמיןהיהכמנ־גיהק־ערה שטפכל״לייעלילמשהי האשיא״מז
וטא אי ״י! •אכל״י כקש כ״! הקש הנפה על ה״יס
לממש כ׳ הה כנעי מלעיל י
המשיע׳ שאמי ק כללי טעיהימ לע״ק״ס׳ העשיי
שימני ע־עמייימ-לגלמ
פנפלי1״שהלינשלשנא״יוייאישיאלהמ״נייה״מיגל שכמהים זלינראהשהיזל
לה ט ט לימי ״כל לייטללמללאנל היה טעמה שה״טמשנליןנהסה״ני״ על טס
למ״״קעש־ה״טע^ליןכ״כייה• וק פיי* היימה י !לכי נטןטאלפ׳ שכל
המכ-־כעש ׳־שיעיןנ״לכק״כימימ״הל״טמטהכ״י״יה שט1ד כל אאעיאהינ
י ״ ד מ ״ כ ־ י ל נ _ש• ה י ש על היה כיי שכא כהנימפטז כ״ה לין כאננע יט י היעלה
על ט־עמ שלה י עשי המה יה עין היה ט הה כ״ספ שטה יכי ״קי׳ כההילא כהתו״'י<
נענ״ל אקשפק שלה-עז ממי עין ויהל כיאה להימה ״ממטה ״כימהיםעס״כימ
יינרילככ״ימליהיטמלכימטמיהההמנטעעההיישאינהנ״אה קכיץ ה״שאנמוע
׳והניסטףנלי נלין יש
וניאלשלידי״ייילקליכ״טמ״ניישנהפןה״יהיס׳
ה־־כי־ש יי־ט־כייהעל׳ עליההלנפיייעילכל שק שטה זה יעל היה נהימה נכניע׳ כי־
אלי־יט-הנ.שלכניהכ,פיהיז־״הנהקיגהפריעל כטט כייךלירין .מזי' נ ט
•שיאל ל ,ל׳ עפי על יס של ״הנק הליניסולי׳ לנטס י אס נימיי :נאי הגה ״עי יניס
לטיק

קנח
ני^ת אניח פיק י מ «
ןיזוקמסילאיללס־ והניס •יתד יחתדיזהמהנאילמר•  86ייי* •*•ן יזסכיטי*
וןשנועיעס ניוליע • אה ניט״ס  Tי• הייה נסיטס עמליס ׳נתילודס יטא הליל הינו
לל שק י א עליהס ניס שתת! נל שי ס יהל ילל ניליס וחיי ייס לא נשאי עי אתל י אפ
לאנייה לאה מלתהיק סליז אל ;ט״עועינטחה ליט״ש • לל שכן ניס שהיזידס שיה
נטטסולעליאלעגועוע׳ יאסנהנייהלאי הליליהיןליע גס טס המיס טע* נחנט'
ידי נ׳ פליס על־הס ליי שאיליישגיע יא* עטטש על הידס שהס היי הייני״ס י eft
נמנייסנאהאינהיהסהעיטעטויייסלאטללנשימו׳שעל׳ אינל לל שלן שטה זה
<דס שגלחעה שילה לל לן ייילס נהיה על המיס ידי חדל לעמו על י ע י ׳  :י חס גינייש
ידה מלע לחשך ק היה על טס *.אמי ׳יהי לעגן יהחשן • אסנ״נייה ידה יללע נטי׳ ע
לנה על טס נלין ללסי ללסימ! וללעיי כגעיייל ליףרן למיל סט עתי ק נלל׳ע
לנההתגאיייזהש־לליתטסט׳תיקיניעיני״ס׳ אסלא שנעיל׳ להס לילסהע
להחקילייעללנדאחייזאנגעיתלמ א מ  bט י יעלילה נאיי נישנתג׳ עשיל יכ׳ע
מיאליןללעללמנייסנללי־סייעשיהעלטסידשיעדלי־ניללזק היעה לילי• ׳־על
טס ילק טה החשש־ שיה נשטהסנט הידני»ט׳ ׳עשיהלנגילעיל יאי״עסנלס
יאינס לעשיי נסיה שטע* לאל׳ידג! על טס יעיל טא שלס למעש
נליא העילס
לסל ס ייזיתס היטתשגא! שס על הינד״ס ל׳ ליד שליא נסיס שנע* ללס לינדיס לא
טזיניטזיניאסההנלהייזד׳עהילנריסאשישס׳ לההנסיסשנע* חללה יעלל־ש
לאה־יטאסטיעהניטלישחלל איילשהמטעיט־־עזעשחל׳ עלהיניייסש־ה ל• יאחי
שאל״אלינכנטטסילמני״סנליןנישטעהילשאילדעיעליללנס לישיחל שלח קים
ק י יליי ש־-תרט י ט ע ל •ס ליטעיזטיס לן נתדי׳ נס ק לנטל שנעש לישיחל שם
נלסלעס למה שנעש׳ להס למלייס ו ט יה ש־נז׳י  visליאיייס לכי אייל־דס יחינס
וזול זכי! ל ע י ל נסיה שנ־עש׳לחטמ־נ״עלטסטיק אחי ולל־א׳לימלס היחשין
שטליןעזהמיסלעשיעישלטלנייליןעיהייס השני שחיזי• שננץע׳ לעז נין לה עד
ס י ליייענג ׳לא י נ ק נ ולא י ש לעיטל לדין נחלי ל־ל נקנ ל־ס ולייס ייייין
ויזשמאליממ־עלטאיא־זיחנהקנקכיללי׳ןןמיחשעחמ• הנ*ך־ךעטס ניטשה
וניךא ללש שנאתי וננ״שייזלללטנ־נשד לעין ליס• ולא נשי׳י ניןקעע׳ טס מייד
יש־נוללשאי הנלדיעיליש־יליינייסט׳ טדיייי־ולקולייזייייי׳יזייייייליל c
»לה •שננץעטסלייל־סינ־סליזליליעילכעק־ינעגיליידחחיילי לניזייל ס ן
לנזו־ס טשטןלאוהמיס׳נעהשיטזנניהשנטיי^ימיחיתג־נ־סעללמ־ש י׳ל?
יהז י מ ניסתי
ליילי שנע־ן* למיס עד שיי ח״ןסליעג•; שעליו ליחשיה יעלילה
כץטאעשא־ליישלניןטדכייגלל׳ייחעיללחחיל• אלללילח־לטעינ׳עללל לס
•ננהמשללה קדלס״״לקנעס יטא ידיי! יילל טיייל לעיין •ש׳ הת שנילי•
ליטט־לט לשדס יל נ ט י עד שיא׳ קנתה י-ןנעה לעיליה ט ולוא א׳יי׳ ל י ע ייס
עגישח־יסרללניסלמיסטללענללשיייסל-׳היללל־חע• יליע שיי׳ניינילילס
*דסמע״ךסיהמשיתייאעה ׳ה׳ שלח ןקה־הלע-לימ נ״לילייייט״יילס יין
»*ע עד שלא המ חל  p.לחק י ט * -תיו עני נ ט נ ט זליל י נ ה־ני י נ יל ל־ל לילה
ע נ ל +י! נלנ

י ׳
ני^ח אמתיערק * t t y n
י י ־
יכזההשייסהמגאלנאימהשש*(
^נכ היש והי ייכסיליאיןספקשהואריןייש•
השהלכטיאנמסכטעמלתמכנתתסנמטהיאםעלהיס אס נמלמה ואס נה׳קע
אוממה עתה תגאיהתשנהניטמאנמסנמגפילההלויעו מסיונומשנס! להקיש
כיין ה׳ת נמיני׳טלש מפייש׳ נטדכ ׳כמו סאה" נ״סלמערכין <הס ׳ 11הא על •ס סף
•יימיזאלהשההייכליאקקכייסכ״נייסיטהנכזיהעלהמיסשנאתי )•לוט העסעל
»לשה לאמי מל נשמט עסהממשאלמהמיסנטנה הנה המלונה היעה יומס־ין ויזסן
ארנה • י מ נ־תמי סי; שא וו מ״ת( מ׳מגו נ מ ״ נ י ת ט על סיי הנשר נאכלט להס
ל זנעונימן להס היין י הי נהניזש היק עי הנקי שנא״י והעייז אנשיה יזיזנו עי נקי
וידה וה ההן מה שפה משה והה שאמילהס״שההמסלאממנאיהו נשיה׳ והה לא
האיינ!שנא״ייויהיגמסהשטע״נאי״ןהעגולליןשילאמנאו• וההניפמ״סעלהמיס
שכאייי ׳*״נ העס עש יישה והיא יעה ממי עיי מעז! וסקלוני י זהו נמינ על מעשה
ליעגלאיעש והמכתגיעוהשנאמיויהיהיעסכממאונניהיענאונייי ׳ומנקניוין
המייה שנא״!האשכטף א י נקינ! העא!׳ מאיה! 0יוה• נמיני כאין נשליי* המינליש
האמנס יאו׳ שניע ניה שני
וה! דין מיל נ״סהי הנשמימהאלה והוא י י ן אמיד י
דנייס האל״הקיאיסנשיינימטיינהלאט׳ עגמסמןטאהענהישעיהפשע•
והיהיה!• ממי ליןיאש עונימ והי .ליזה לא וכיי נכלל הנסזטמאו העןניע הי1ה עגf
הי ״ימה אשי מ י כני •ש־מל ממי• וענק קייז ׳כעל עשי י יינוי הע 0נאלהיס •נישה ־
זאעהיזאה שכ-עשיהנסמניממשיזכיע״ש עוניע יומיסלהל׳ כאיכוידההומה שיאי•
ש ה״י נזה ה! יו שמשי׳ ן הנהמי נ ״שנה הזאמהימ מהמן היאשן ״שלשה ייכ• הנסת(
סיהימ׳ למעלה שהיתנהיימהמנסה ״קשט אמנה '״שמתק כיעיל ואמונתו •עשה או
•א״י המייה ההה יהש ״קיא! נש״ן כיעוןיןשן יזאי״נהוסיטיך י עס כן כפי המנא
יייינ׳ לפיעל כאלי ה שיימטא ה״טשה ׳•עי״י ננש״נ׳ ט הנה כשהמ עלהיס אמי! למשה
למל׳ אק קנייה נמייה ׳׳עט אמי• הטדנ״יאי״איוילטן נט •שיאלאל ״ היי לן
שהי׳ ״ס־־ן; כ מ י ילק השמה ״י יעה המינג״יאיאמישועמ״והאלמה״ניסה עויי
ננפמנ״יךעלההממה־סינשכעיטמימ״זה ׳כנסקהכשלאיכלולשידמהיס ממיה
ר ״ י ה הה ׳•לוני על מ שה לפי שיא המ של״• האמונה טנילמה־4הי שישנה השטר נ מ י
שמק כ׳ כיין ילא מ י ק נייל ו־ג״י הקנה ננסי׳נ! ומיס עץ'•״מין הידס שהיה היעק י י
•נימין היייהה״י״סעההיייער ש״פטוהלימיםשאהישייעוכקיל׳)סנלתליונל מ מ
להייזלכההטטאהיופאהא״מיו״פליאליעשמ׳ ׳א״נההנהקה לישישהיהנ״יני
כ-ןמ״י׳״י״ק״יתטנמ״כי־עיעל ע י הנשי נ מ י ם שה^ על פ• שהיימ־ק אע
,ה״יה מ ה הלמה שהיה מ י ״׳ימלא •יכל לעשיתו ׳כייהי י ה״שימ וינט יול נלננס
ל שמ ל מ:ל לי .השה י מיי העה למה מכלממ׳ )יע״יהי,כהכנס־יט׳נמ;לההאמהיק־
ימסקהדשמ״י״יהליהלהישיולממי״ייניעדכקילטטעגשהיה זה יני נכיא
לשעמ לניין ״הכלה מיין ״ ״ה יה לא •יזשילהס מ י י והה סכין נ י נ י י»ל׳ היה מ י
טכיעימיינ״מיהטמנכיך ילק לה ידה ״כי״גהכיני׳ יישר וממייואגטס מייני עי
<ק ייטך.ה עיד־ ננןמנו וייס ה ק ידלעיע! נאש י וענד סתי נוה ןה נגננמ אאע מון
שיוה

קנ מ
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§ irמלאהסזמי יזן יהמאזמז לפני״ למשהימליחי׳ידמסהי"  rrrsיממש שלא ה»>
כ ק י1כ עייזי ט הה כפ• דסט •ע ?עטו• • זהה שהיטעיש משה שני׳ס הש* •לקשי לחס
משנה׳מ״זיחימ עד מ י ך ׳ Mמאיש ירמה למ מטה ט מעט מ ט השכמיסמ׳ ט לא
׳ י י ט ׳ ה ה מ מ ׳ יהמה הפין ה מ י שאיל• ט י ק מ-ימטק כארץ הטא ׳!כעימימטה
•י־ימככלה מ-סזהילקטיסהשטננ־מאיקהעס לליןש יהי^ה עמל ננסי׳נ׳ ׳לא
יזנאיהק ׳כ׳הטטעסקי׳שמהשכמיאוממשטיחז ׳הגטקהז טהניטטסעל
הטה tiילי׳ הל מסה מנהלנז ידש׳נשמה׳ ט מ ה כמיל א״ח יי :נשמה לחל׳ טס
היכינמנגהמקיןחנלש־אמיסכיפטיסלאטלמסקכזהטאסשחשכ׳ שטהמילמ
כמשהיכאהקלממלהסידסכמלממה׳א׳לישלחטהיה מפעל לשש ׳לקיייכלעה עיש
משהי־א זי׳ מנד לנ׳ ידשילא מקי אלהשס׳לא שמל׳ ממט עד שד שמס ״שה ״ה מימין
עמי• מה מנט; אמ״יטטהמטיןאסטהזהפעלהששוכיישאמיועלגשימס אמי*
לשמי היש״ טךננ׳ אס אקיעמי הששלנטיני ׳טטעס שמד׳ מ ל כמ׳ שאמ מ ט ע׳ייד
לכניןשסעלהסייינא״דסישעההעס ׳ מ ט ׳ ן ט יטה ט י מ כיעשה העגל לטי׳י*
*לאזיןיץס עשדלנ׳ אלטס אשי •לט לממ׳ טזה משה המש משי לעלנ׳ מאק ״נייס
לאייעג׳מהטהל׳יטהמט׳ןכזהמשהחשנ׳שמשהטלנ״שן עלמ שפע עלק ״א•
•הכמיימליטטהעישההאימימיהמ׳פמיס ׳לק שהל׳ למדין שיעשה לכס נלהס
לשקנל חהטומממ!ה •חל הטא גא ק ש-עמי להה טיןס ״שה ולק מ יז מלה חלה-ך
•שי׳אלאזיהעליןמאיןמו״סייגהלימישהל עלח׳מיכלייג׳ימעגל השפע טעלק
ז

•טטאסמ<־־סועמיהשמכנטוגוושק>משהאמט1גלוהדו[ עי א י זק ימי על

»טהמשקשק אמכנ• •שיאל לה׳טע ללש של  fטה כעעל שפעעלק ילה י׳חנ״מכלל
*שאקיאיילזג׳שגלמל״לג״ שימי,גלסה.1ח־ל •מש״ןהמ טה גמגי^ה שד»
•עסכמממגטסיעלא׳ט״חט לי״ישה ״יישטךן להשגחמ! אסטה שיעהיכי־ש
אשיככאןמסלח׳ זזטטמחיעגאזני־גלימישכחוטז׳גשידע־ל טה מ י ׳ מ א ז
יעמד הקנה לנטינ! לכי שש־-עמימסליכי־ס שהי א׳״ייס׳לעטשש
»עדי השגה ־
זגמאממל עיד
•ל״השכמה׳סכאשכ״עיהיטא׳ישיע״״זיא*׳מדעיגסעי •
הגה ייטיד מהפז ג ש י הל •ן למפלמ
ה * מ מ ממה שלמפלל ״שה אל ־ ׳משקע יחש
»נטא אממ משק י יהש טה גץג־ימלמידל ש זס יו-יז יי •אטלנ׳ גשי ט מ ה לה
•אל׳ק״נשילמנילאנלאיי׳מ״ייטלג׳ גטכיסטךסכמל־ל שעהטימשניקללש
»״ס י ק שטה ממגשש כאיי מ ה גשי טה ימק אנלכ שיסכקכיין לממ׳ לל־׳מ ״ ׳ מ כ
כעל נפשתמימ'טי שחמיה״שיי אה •כק שאילעי" ׳ ע י י ל מ ה כנס ׳ס ויטימש
׳מלק
הטיוללסלממשאיי־׳לאיזי־סעי־אשימחימפסיטלל״מיי גמע־לס׳
ה-עטריטהנהיכיפאקגשל־ידמל־מל־סשחמי• נשל־ילמ*לכנטו־ח׳<.ילנ׳ י׳מ
כאדןיישמיאימג מיאמלט־ןאשינעלהכהייאמלעטשאשינכ׳ה^הדיטה היה
»ימשק מדיל שטה ללס לטיח כמי׳ ־ ׳ מ ל לדעמהייטה טה עייל טעק ל לן
להניסס׳ליעמהעטסאשיטאי+ה טההנאךהשסינכ־אחעמההימהללד נ״יגל־ש
שאסגטממזאין• אכג זיל **ןעלעגקמל שאמיללסמשה ׳ כ מ י ליד הינד*
,

•טניס

ניי^ת אבות פרק ויםשי
יוא-רטש נ״'*!מז • ל• להמעה קשטאמנה נ״עימ  fit,יותליס ליאיינ איג האון
אש טיגה וניגה!ג ייגש כמו ש• •עדה ועתי הקנה נגסהג! י ט הנה המיגלמש הלט שמין
ואמיכאמ־גימכאימישנויגההאיןמארמאיוגסוכממלכויכשטאווה פייה׳ אגל
 4ז לשמה־פ־א-״ה ט׳ 11טעשיהיעריסגםיייג• <אמפעל ״לא הטעו י ואמנכלאועת
לה נהג׳ לכ • ולק ממו גייילי וגגיהס אשי יךי< אמטהס הייה ״יש! אק הי• לן מטאו
ש.להעזיההאל:המכייךנט׳;ילקאמיאליהס תשהלאתגטאיג״ אלטנה כאשר
נטמשתומיטהמישיאלהמנשיסלק״שןאטנמה ׳הקריה עמי כנסהניככ׳לס• ועל
אייה טעש־ה אמי יענשיטי ההיגליהכ• כל האג שיש החא־סאיגכגיי• ואיגאותומ׳ אשר
עשימ־כמנייהיכמיכיוינטאית׳והעשיפעטהולושייע! כקול• אה יראי אמהאק
אש-גזכעתילאטמהעוילכמושנכיאהגולס כעשיה מאמיייגיהאיין אכ׳ לישעיש
עש־הלמימערהעיל ועי אכיהה ככה האיץ להש לאנשי המיניעי עשיה נסהןוע
ההל׳ שנ^המהשהוהיוייהשנגגש! <מכטוטמאכיההישטעת 1וט גגיהס ליישאע
האין !א ינה שאי ה -יניע  ICJ tאהי• קלה יא׳ הול לויכיה ככלל הגטעועטא לעי
שהה אמי והה״גקמהייינלישיהמהלהיישיטאההפסיקהנאמי־כמיגלייוינט אימי
והיגשי פעמיה! מפני ק ט ג י ט ל־יגועגהההיןדמיסלטמ! מאייילא מה שנעשו אתי•
ק !כאלו ל־אי! ש גר טז! מטן של עש־ה גסמטעהאיין אש להס!או העגישש י
היישנה שלנרקמאניההאכימוט כנהלישמאמ הא׳ק ולההע ייקישיי
וניד!
כמינה שהמ נעש־ה ט עממי עשיה נהיה הגוגייש גמימיט ואע׳ הא
שלא טעה ״מ*.גלמהאשה המעוגיממיייו הקי׳גג׳ שהה ש״גס מאי נמו שאמיהכמוכ
אמהכנשא־זדמעשה
ישנס
גניך יהה*ל גפי גט עיטר נם׳ נעשו לאטתינו נ נ י •יעעשה״וטז
ה עיי ייא• איו״ מהחי
היה כא״נע
שכגיי״יהי״ה ש כבית המקדש לא דפילח
טעו יה!אט עידייש
טייה שהשנהמהשש אשד־־זמריחכשר הקדיש לגאיוהטייןמ״היה
טמה על הה שאף ה ולא דסריח נשר הקדש ייטלה לשמים ויעה b
ה־כי״ה היויין כפי
וולאההממין ה
טכ.ה לי ,־יי׳ מ כ בעייתם ויי^יהט־אד־זזבוג
הגשמיש אש המיגרנה
כיטמ״ לא היה יעיע בנית המטבח• ולא אירע ולא היה מ ט י הטח
נהה טי־ ,כלל י
ה אינ עיו׳ר העשן ס
כט היקט קרי לבוק גדול כיום
הנה יעה ה״
העולה ק הקיגגיע
v
י
יי מלטייל כ שייך ש הבנג־ריכולאכנו הגשמי אכל נעע ההיץטז
ל  -ני ה שהי״הההנה א  cשל עע• המערכה ולא טההמוירנממ״ ע
כ־-ימ •ש־אל גג׳ •TV
ק לא הה תוכל! יזה נעייד־ז הרוח ארת עמיד
נ ט חני! ו ט ע •
ו*ה נל וה ןממלע העש; ולא נכעיי :גמול ההשעטיהלאהמ ל
השי
ל יונין

ימבס

 rfirnאמת פרקחסעי

קם

לייזק מ את זה לי׳»
לא מ ל ה אשה בעוט־ ובשתי הלדזס ־
״ל ינסז״ייגא יכלח0ה3ניבש עיףדין יזזיאש׳ישמסנמקוס
,,

לסי־יחנשיטזיש 1ן

»ע׳לם

י

?זה״׳'

שידל עפופ־ן ומשתחרםרוודדן

כהסנאכלילשנ״ידס ולא הדק נחש ועקרב ב
כעולם ו ל rא
ייח כירושלים
»ל * 1י״יז
.־
•חטסיטהזה
 M .ק ש מ » י אסר אדכם לחבירו ער לי
יל׳א לל־׳ייי ״יוי* הכקים שאיייז בידושיים«
לפסדיעסש« ר יזבל
לנגיה ידה
ידנסהשל־שישלאניאהזכיכככמהיימידסילאנא״יזהטאס מ־מ
•ומשכתיהשנעשמשלנס־סדאלומיחייסטיממה״ייךשאינלטל י זענקזה הגש
שעסטימטכמממפמסמללחימלייךקשככשי הכה כל״מ׳ כשי -יךס לי כיכיניס
נשנעסממל.לישלהמ-יק״יינ׳• כיי׳ שלאי־ימלתחכל יידכימל יהגהלמעי שלא
ידי־ע קיילכקגיילכיסמטייסט״ שלאיטה ״עמיייינעעכיי״ל •ככי לאימי
כפיןדתמא״למאכלימ אשייריזקילא •אכליזהסמרלי־ימשמ־מ־סל־דיעייאה נ ז ם
יכניסוחלני־ימדש יקל״אנליכליייזמידס יי-הכללש—יללידתידלליניגכ״
לפי שינ לכ לאישדע מעיד׳ ילמ הנזהר עלת תמי־ ליה משי מעירר דמי ימי עלמי
•לק כל״מלאילרל כל לך על זל •דל איפשר־ שקרל ״נד נס ימלמל ־ ׳ ״ ט ליי־ י; נס
ק ־ ילק דת מממיסומז ״מ׳ בלן מתי מחמי לעטר עניימ• אס ק י ט ״יךל כלת
 0ל י י שלא לש״יך על לנכ אכל טך׳ ש ג״ ך טא שלי •עייג חמחב-׳ לעילל גש״י׳ ילא
ין־לכזלמעיללעלתלין-״זנילאנטהיידכימאשייזמק חנלממ׳ שתייע
אתימלכקנדילגיסמפיייסליש! קאילסטק יכני יךיתמכםק לי נימי ל! ימס
לל שלת נ״נא פס!ל נעייי ׳כשמי לנמל ׳נלתס לכניש 1עעס לעי״י כי נכל ננ!ל ׳שייל
ל י שולי; ״לאנ־ל ״מ• א־ש ע -מכ ליד ששל עשי ננ־ק שלי יקימייחמלעילי נ -לד
»מיול דיס לל!א 1ידלך לי * pbק לתיש ״כני שחזיןמנמ  pוי־מק ׳אמס ימי שליש
יזהץימאמהפזייי יאל׳ טיעכטלכזלל־םיינחיק שלח ׳כלילליןימ׳ יך־למימ
ידה מכשלה נד׳לל שה־׳ אי^ת־ש קייס ליןיכ לעי״י יק כשמי ללתל שיה לי ייייגק
יונתי מ ממ׳ג• מרש ע ר שד׳ מניאק שמי הלחש וק לתס הכנ־ס שחל׳ ידה נ ^ לח ידה
ל  1מ ק נ ל ט ה ס מ ל נ ח מ י ט ה ג א ל ה ש ג מ • ימליטינכ^לחסלמיהגיסחאי י״יד
לייעייהיעש• יזקשחיעמסליעי״ההשכמש כתלמהח־שלהנ״ד ׳על הי• מ
שלפטל ולשעימכש!שמלמכיממ!׳• טיחימלכלנמ ׳שהימה שטה ״עשל כת־י״ ־
מ ל טל פיק לנש שלש־מ נלשטדל פלד לליש־רל חל טנמ׳ ידל ״סיעה ׳״״ריכל כל
»:ש!יי ניא מ של״ל לא ״יגל לכ־ק bאי  jיל־מללש־דרללייעליאלל־חט-לנט•
לטימסעגמיססלל־שלבליש־אלשילסנמל •׳גחל על מגיאימילס ל־״ שא-ח נפק
ליבמיאונמיעימינכסיוכוישימגרכילככמגיאה^־׳מ• •לניט שמי ^bס
י

נעגימ

 rhnjאבות 0רק חמשי
י
י ׳ י
רגגדעלי* שמעיל׳ לכה פיחיגהאילן י ונןנלחסהכטסהיימאזימיואיעינכחן
»יףכקלסי »הנה כללשלשה אלה כנש אתי עומישעיהלחס׳לחסהפגיסלפישענין
שלש ;שטאסכסילהיןרהכהסמהמושלועהכהטסדשעומ& ־ והגסה׳ ה׳אלאנמ
הגשדהלנגיהמערכהרלשהיההיחכחנא״נע העווה מגילהלשידס• וכיךן ׳נחוין
?מ מיןי־כ ן הקיכניע• וענו לא המ מכנה הנשמיםהאייק אינאש המערנע המוכס
המגולהש־זהטידהדנכה *חעה שה כדי שלה עמגשל ענידינ היןיכנוינ והנה ה ז שלא
נכת? יי/ח א־געמיד יד1שן לי* שיד׳ טיקיאה היה הקינן עולה לתו( שלה נהמעעמ׳ף
יך.י(ע!להלועלהגמשימגמייע1לה ׳לאידה ג!שה לגיטן י יוה היה סימן טיכ לה*
ל:׳ ש־..גשןטאמל־»ליח־עהדכיהנשיף י ׳כשהאשיטויעלההעשךגנויגעהלנלטן
ייחיעינ־־׳ אכל כ שהמש חוק לה •שאי יין ילחיעכ׳ אם יי.ש ״ועי ׳לקל׳מן •עלה למעלה
נשיה ילכן כשידה הקיכן השה י ח נ-יח ל״ אפיל׳ שהיי נ+ם נל י׳יזינ שנעילה נעווה
שהיא י״ןס מנילה לא המ מנגיין א־נעידי העשן העולה יק היןינן • אנל תוויי היה
עיל ז ל״ .לה ני׳ שיזגחיג״כל׳ מענג ׳הוא המ׳יה שנח״לע ״ היה הא׳יי ׳הי׳א נא ׳שקש
נ עיני־.גי־ה שמה ׳כפקדי׳מא אמח עשן הידגדכה אפילי כל הי׳ידעגא׳ע וגושטע
כ׳ מק •מחק יי  Vיד״ןמ׳ יעה וה נכיוכי׳ שגי״גא" יש האחיין של סיניינ החח נא
ומו הי׳ י ׳ ־ ג ק י יכיי־ןכהש״היי׳עשמשהיה עושה החא נעשן המעוכה אס יידו נשיי
?שנה ״י׳כק אי מיעדים ואם •נהיה השנה שזנה יממה אי קיה לפי טנעהחא הנ׳ש!
ולטוהכמשהטאה־הכושהיע״ידהעשןמכחהרוח אנללאידה
שיהכמימו-׳ש
•י־לכזי ילכ,לה״עהגע״ה יכי מ׳עש נלינ׳ מ׳ינ tכ• אה על יזזכ״״ס יךא׳ט נס נכמו
אכל אק ס הק שהמ דכייס •׳נאים ״המנהגהשכע• כלי  x׳ הנס-ה האלה חנה אמי שלא
ככ נשירה ל  1נ • המערכה י שלי׳ נשוה ה״חלע״יי העשן ׳הנס ה ח י י ׳ עז״יקגמפ׳ן
ויי שמזרק י״חק • ופישיכפקלממאשהמכנימ״ןהגו״ןהיגלנההגכלגורה כחלוהו
«ל ,למל ^האיזיעלחטימ״לשיןוינףהכחליהיה׳הלייט״ והימנהכיישנטכיו
שהיה כל אחי עוייד גי.ויה נס• חני״ דטךס מנל׳ ״ץס פני' ניטהה יכן כייש נעל
העחןטשפק דח״ןהוחעפשכהממסמעו״י המרחיקים הגה כשהיו ״שחר!׳ שהית*
כה שדי אה כייויח היחכח ׳ ״שמיי י כלפי ההיכל שהיה כיין לכל  nvי׳ ין ה יחכ לפי שהיו
יוש־ג־זקכפשישיי־סייגליסהיה״הנההחלהישכ׳שגעהיגח״עןהי׳י״חק ויה נאי*
ז־כימנמ״ה״גהגהשכע׳ !הגשהששלאהויקגמשיעקיכגיי שלס״עולס י׳נרלמוי
שמעה שיי״ שלה הי־ס סטנ לה מהש ״ין ש נחש־ה ועיץנ* ני״ שאי דין טוש עלי סי •ידה
»יה*חע ה שה ש״ שט ממשלה לא ח״ןש הנח ש׳ העיןיכ ט הכישה נ״ חסי •הינננו על שאל
ופ־כןמךייןמרייסכטי׳מגק• ׳הגסהישלאא״יחיהלחניי׳ניל׳ ה״יןוסשי׳לין
נייישלש והגסהוהאיג!׳גה״ה״גהנהשנעיחנלטאנסנפיהא״עשנגא נלישיאל
ליאועאעפגי־״כלהכקניןכג־ילשלשפעמיסנשכה ו״הסשהח ״שהין עטק ״פג*
עדשט־&ע״שטייישלשימגילהסניעלאכילילשעיעיללקשייה ולא •״לאאפלו א*
ש״זשילומיןהלליןאקסטןשהיהוהיניוי״איניהאגשסחנסוממג מהמה רנשיוז
•יןס עשהסייטסנל שכןנהתע אכשגמעס כל כן התריע שינ השנה היה כל w
נירישלס

ק סא
*fr
ג י ^ ת אבית 0תן
?וזשלסמלאנימןאויטסזכטכתימלעס לשלה למל א• אכשי אלא שהי מ ל טין
כייושלס מיס מהם ימיי /״לא על כל נ י  I Tי ילק הנטל' וה הנה שלה איי אדה למיין
לאלכיאקל־מקוסלל׳ן ׳לקאנשיןללכמילנאממיחשלש׳ אכל נס ני ל• המק״ הלל! ן
גליתי מיס אנמי נטממלוננו ק ט ההנעיהמסהמהשתדעלא איי איס כיה יזעילס
כיאנש״י׳שלסלת נייכיסיני׳ליהלנ ימקכליסכסכיפטסיסמאמכל אדס ואויייס
!כלעיכיושכגהמגןנסמסטא מעמטנסמקיסללק• ייעדניהאמהאייידס ככל
*׳נימעיטס^ממיפייזמכיאימאנכקיתששמ׳ ילי׳ נטטס מםאי־ש ועלמינ
•יהמק לטשמ נהשעזל׳ המל עי שמפני וה נקיאמייישלש •פה נץ׳ מטש כל האק •
ואמייקכ^קדממאשישנמ־ניזאמפמזכייךשיסיסטיזשלסלכ׳ ששטהס ט ׳ נ ׳ ט מ
אנמס• האמנסנסמלניאלההתנטסאתייסנעשיסנמקישיהלעל׳ומהסנסמגי
אסיטימלאשק השידס ׳של לתה הכניס שהיה מטעה מיס על הטלק ט טא נאפה
עז־כ שנמיעומי שש משנמלשנמיטה נעשה נס שנעמסי״ן היה הל מעמהנהיס
»הק אמיו שכל• מיס שטו משכק אימה מטה נומי נכלעיכ כייןיה המייאה יי־טן
•דילל הפטיר נכלעיס נייןמס י יק נטס אתייס שלא ני כ״ כמשנממ׳ זתשנ׳ ה מ ע *
0טה יה לט שט! ניאיש לעס»ליא ט! יייטשק נהל מכר קטעי מש •
טא שלא ו מ ׳ ח)ל המםפי היה יטנטפ מ ע ט ה נ ט ע
! ה נ ר א ה אלי נ ז ה
המקיש מי למס על דדן ל ט י ק אנל טנ! כלס של־ה
עשייה נטס האלה ליכימאנילס מ נ י מעלימי! וידנשיילטנ־ס אשי עשל • יניאיייס
ר מ י ו כ י ה מ י ה ש א כ י מ ט ה ייעיל לכלננ׳ איהומלמיסויקמהלא״׳מטוייידמ
ולאטהטקלטסכייה כמ׳שייש!עליאממפשאשיעזטזקשטהאכרהסיעיי
לאנשיס׳שיהימדיממשיסטטהמסעלנש״ימכטאיסשלאמ׳או לאכיק• יטו
נסליממיימשאמכעטי׳• יכ׳טמיה היל מ ס מעשה כיקיש שלא הטלה אשה ייי׳יו
כשיטךשטכמ׳שהאכטךיששטהכעכ״׳כשייךשלאידקלשסאיה אכל כלייייי
הצ־לשמייימקריתנשיטך־שאשינמקדשליטתט׳לכטדילאלפילל אשה ייייזי אכל
ידוחיסלעיטיסליעיאיקכיטיל• יט* שממה מ מ י כל יניע•! לא •מנא! לי עין
אשר אשא י ישלה לא ני»א כשפדי י ילט שאימת שעשרה נסמטמנמנסה!עימ כטלה
ל מ ליליונו יכטיי לא הסרמו כשר הקיש ייעילה ט ט ״ שכט־ו ט ך ׳ ש לא העלמה  T-10ן
ויני יעמתטאללל משי קדש א י ני־י-ש לי ל־ל שלל סדמ[ י מ י יט״א ימר ענמ•
כינעכענסמשי״ וכייושאנמסאטטנכרילושימכימויממילילישאמכל מ י
טדין ״שריו יל יאה ־ יטה  bיל סכל אלטמלטטן .נשליייזיל י יניא שיישו על!״'
א י י  Vאכיס אתי־ הטמ ליש העט שכל ז ק שהישע ע ט הדטי טיש מייל ככל לזכ״ ן
והלאניאלזטכככמהמיטדנשכעזמטלאמית שנס הישע ח ט ט יממעלנירל
מטיךסיככשיהקיש׳ וכהי שתכילסאניטיךשאמלשסכמנס!מטיל לי׳ל אמ
נשי עילמי נ; משעיס ימשע שנה כדי לע«י על כפימנכש״ ׳להטלה מי־ימ ש־ימ יטה
•יא לנפשי ק מג!אלי ייךה תזקייינעעגממ׳המג׳יטיל נתילשיל יכאנ ייליס ע י
•תננ• זל ט נ י ן טא •מע לאמי ל׳ אני אל שט המהלן למי יטה מידס זכא לנקי! נטלת
קא א ו* ו כ מ

נחלת אבית  pncחסשי
מ ה לזטמז ׳לוכחמ מה הקנה שלא יארע קי• ללק נחל נחס הכפיח' ט ק היי אניהס
אטנינהן ׳עיני לאל עלתן י מ ב י נעחינעינימוינעיכל קהל •שיאל ולא אירע יי•
נאימו אכי נמנס׳ מ י ע השש כמ! שאניהס אניני היש אינ השש והיאה נאיעח1ין
יונתו כעיךיינ מחק ננ״ מחשכימא ועח״עיו הנשיזחענה נע׳ שכלי ולא כני חשק׳ לאית«
ע ט מ !קיק מ ה לוכחנו ולוסע׳ יכה השש שלא •כני הנשת• אעענ• היועיכ ולא ינעלו
הקמניעכמ׳שהמא״ממשממ ואהכמהנןטתיי לא מ ה זלאמנעעג• המעוכה א י
עיןלעקיראמנטוכט שאנמהאנעו ננחאענלנניחחנאיו׳נמוואכח וחלטו ׳b
ננ׳ יו שכחת ׳אני ארג׳ לא נרו! אינ עימי אי״נמו ילא הסו איעו ייני אל ני אלל ממיז
עימיעעטטינדיקנאטנמונמוךסממהלןלתישיים• ככהלוכחן זטמו לא היה
נעחהיוחאתעי״יהעשןהעילה״ןהמזנת כמושנט איה כלש זטענימיהה לא עחו
ע״ילאי״נמ! וכ״׳שאכמסאכינועששנליןזהשרהאשמזעיפיעהועיאנירלן עגו
לא נמה כטל ככני •נהק אשי •ליה לי שיה אשמו י יק כיגחק ככ נטש שנילח ל! מרטן!
•עקנ׳עשילאנייגאכטלכמילי׳מסעסכליראמומזהמאכייילןואנשיז• וכן •עקג
נטו
נשניסעשיהשנשיסנגחלאנ״נאנהשפטלטנלשנעשי כק״שה ׳כשהיה י
לי כיי; וה נטמהי־קרש לא נ״נא כשיל נעוחי שהיא חאן למחק שנא יאשינונילי נכנזו
ניי׳שטההעויירנאנכטז ולאנשמ־הלחהמאישנעגיעשהסחיחיהלשטנט •pro
•עיזניעשו • ילה נשכן נלחההכטש שהי׳ לכני" ממירשטש עשר למס כשמימעמימ
חימ״שליל שנע״סשיחנלהלהט״ולאנ״נאנהסהטל• וניוושאניההאטנ! כהלחאו
עסה״לטהטיניאישחליהסאנטימיה׳עגו״ילנוילהננטן׳ע״י׳שמה ניוחק נחל
׳כגממהיהיחמהשה לההנננחק אימיטש נאיכן •*שטיה! ׳כלליה׳ מתון החתמה
»הכלעה מה טטמו ט• ננ־< כטעה״ק־ש עומיין נשפק נחחק ״טימ מ ׳משתזיין
י״חק נהיחכמהששאליהסכייןנס וכמישאנמסטהייאאעה״לכ־סאחיינסזנס
 pעיט על•• טטיהייטט נכש כ עגו״יההסיהכסייויהשיימעלזהאנכימנןלן• ננה
נשאיהיימהמשחהיי־ינקמטיעששלאטהיחיקנחשועקיככיחשלסכ׳ היה חינה
<ננלל וה נס כן שטטמשינא מחינו ומטליתו יטלן
יולא)־ ״ ס נ כ ל-י״ט! ו״זלנש
כ מ י נחש שיףעוץנ ׳נ״אין לנקשחעמי״נעגיי ׳ה לא הזיק נחש שין
ייטס •
יעקמ ט י  1שלש לזיעו • זני״ שאניהה חנ ט היה מניס הירידה נלנ שלס ינכש חכגס
»ע׳כי אימה <״עמס מ ה הה ננמ •ישני •חשלה מניטה ייייויס ״כינס• לליס נדט
עי״הנחסט עשחלטאכיהס׳ ערש״כגיזהלאא״יאיסלמניחנול• ה״יןס לשאלין
כ״״ שלש הנההעגחישעשיהנהיההאלהטיכלסכעטיאכיהס ׳נזטמייעש ׳ העיט
»לק ה״ עשיה כ״שעי הנט״ ניע שנמגסה נהס ועמי נללש ולא נזכי׳ נטס אחי״ס ני
אה מלה לכי שלח היה להה ההממזמ ׳העין אשי טיט יל כעשיה אלה אשי וכיו ניישנה
?זממי »ט׳נלהשליליעלאט׳נ ׳מכאיממי תנל׳ שלילהושיש־ס נמויה נשטח
פנמה חנינו י
הנ•
,

 jfmtאמת ערק חמשי
קסב
חהםבס
ממלנגמ עשי? קידמ מאן
*ך
נרשמןדחש למשנה הזאמליא
מני
ע ג מ מ י וכיג׳ לך ככיק
מ הסכקימ ימשיך אלהעהן
האישהס לא •אממי כמי׳ ש מ ס ן מ ל ע מ
לשמ ירא!• יא שינה לפרש המיהש ה^ה
אכל כממילמ עש״מ
»ניאיעמ»מנק
לשישי כפיפזש״זן עשרה דברים נבראוערנ המייששהכשכע ש
אהי׳קאעירמה
שיעשה כהה כל יה ש
שכהסמהשפייאשמרל שבת ביןהשסשוואלו דק s׳ שיעשה ק •ידה המר
ללמיח י ס• האי ה א ק ועי הבא ופי האתון שיעש״אד• והיא י מ י
ידאשהימההאק
והקשרתוהסן והכטד־ז השכל״ אי ״ה יה הלי ש
להפמלכליעאמקי־א
לעמיה יאייךש ׳היא
והנזבתב
והכתב
והשמיד
•ערמו ׳להשמש ממ
המ׳פממל כשה על
כאיס הטמא פיי ל והלוחות רה אומרים אף ק איי״ שכיס השש״
לאכיל ׳סיממה אמי• קבורתו של מרעה ואילו שהכסכעהאק ש
כן׳לישנאיקיא נקש
שמשקע קיא ׳ערמו
שנ אמי ימפמא האין של אברהכש אבינו רש ׳לכאי• שי׳טא הירש
אמ ידה • פ* מאי אוסרי אך .המזיכךן והצבת ילממק שאמי יק ה
יש מפישיש אייל על
השאל י <סהג היא
בענת עשרה•
הס י שמיעה מ ה כיי
המייה מ מ ג י למה
והיכיירס• ימאשי איי מ א י מיה
•מכיי שאיי ׳לא גייע א־ך היא לה׳א
שהיא הכאר טנאי ממני מיסכזכיממייס
אילי׳׳אמגה לן אמ לימי מ האק
מסמס נידמה ינפממ אמי כך כמפלמ יהילכמג היא מממה ש יעל הלי־ימכיו
יושהינשמסכמ״מטלאידהמעק »
שאיי ׳הייכמג מ מ ג אלה־ס ה׳א הי׳ מ
ייייןיי כממ ״עילה מענמי וליה קיאו
על הל׳יימ״דל׳ מאיי אירי שכל ה
הכמ לי המלידש יל סי יקש״ ממדיזה
מכלאי כלסידשיי כעכ־עיהמי• מ ש
ל׳יולין־סכידקייקשהמ לאכנייליפה
יי ששמ •יי כיאשמ ליה ״יי k׳ היעשיה
יוהעןחךס הספ< ני ששאםס ידס ייהיס
יעשלאימ־סלייישאקזה ייכמ ש
אי מנמ שירך אלה פ• לאמו ש־כיה
שהישהכשכעהמייסיקאליאכל מיי
לכלעס כמיר ארס על ק ק יעל לאי לאו
ש* געשי כק השישי למ ׳שאיהגרלת׳•/
כ״לאמהוההיאההנכיאה׳ מל מ י
ילייפיל ה׳שיי כעכע׳ היכיס א י
כמנאנפעל׳ יהקשמה׳א הניאה נענן
נ ע ז כי כעמידעשמה מהילה ׳איי׳ על
למס משש ש־יאי ג׳ ניונ׳ אחיד ימילרא•'
דיך < Scrשיה שגי נהמלק הייה הי שש
אידיה מ מ מ אמקשמ׳ נממ כעק ־
כשכעה *מלי; מ סיף ל״ שה יהייק ל
יהקהיא הלמה אשי כמן הלישראל
ליהישעיק למלמי יק ל^ישעומה מיעי
לאללגידג מ שכה גלימה ממר• יה׳א
נשגכיא השיש ה׳שה כעכע׳ שמגייר
דה מ י ידגגשס כאימי כדיזמגמ דקי
נ י ק פלינ• כ מ י •ה׳שע אלה יק שאי
כמש היא יקל׳ שלאליקשהחקיזזז׳ל
לנפלאי יילני ז> העשי שהי שיה כעכע
שקדיש
עא כ  !4יו ה־נייס
,

,

 rVuאמת »crn pc

חומבס
הינטסההסנקהשמשימ׳ !שידיטא
 poקר1ן טנג ראמים הנר׳לימ נעליו
עליהם יני רנה שלמה אמטמ ה״קדש •
וננמטא כלי שייןזכו הנפח הכיול טזש
ער שיעשה ני מה שיעשה י

0יךלהיחמשהשהכמיטלכקל״נאי
ויאימ• מי
כשכש לי• לעימי לכנה •
שמשכ שהיא היה משה של יישהשעשה נו
אמהאימימ׳ ושנוה נכלל׳ כל מיפמ׳
ייני״ ׳השמיר םא מזלעמ שאק מר קשה
 wייי לפטו יקלל! מיל שנ< מקק משה אמ
אנט האביר י שלייה עה מקק נ׳ ההנניש
לנימה״קיששאמי שהיי היננק איעהייההימי• למקנה ׳לישרה ולחעיוייהש•
נל ייימ־ מעני שלל נל־ נתל לא נשץעמימנהננימ׳ המאנה שלמה להניא אמ השמיר
השיייי לאימה ש .ה י > rrע מ ק אימן על המסיקה שהיי עושיסעלהאגניסינמקיש
שהיה עיני היה נממןהאלןאשי מהמיי ללי יהלמגיהממיהלימימהסשלשהמ״ססר
העשמ שני כיי ל״ שנה יעי ט יל לבשא־ה שהלמג היא ניימ אימיימ שלליהימ י ט של
ת מ ק״־ס כי״אמהעילס טמה כמיכה למי! כאש שהייה על ננ׳ אש לכנה י •המכמג
טאנכמאמהמה־יס־ !מ־ימממהמ־״ילה-עש שטהקקהאימאמההס י יהלייזמהס
ליטמהאק היא שיטה שכמיככק שהיה מ־עשהאלהיהיקהמכמג י אפילי נא־זחנימ
שנא-״-׳המימי על הל מ מ ׳ומטמייהאשיהייעלהלמ׳מהיאשיטסיג׳ ׳׳שמהישיס
הכמכעייהמייהיהייכמגיהלמימ־נלהעשיהדכיימשההנכמגישעליהה׳ יל׳ נראה
שלא ט נה הי־ י ה לעש מג מ י י כמג מ מ ג ׳לי־ימכ׳ אה להט־יל כק הליטמהיא שיניס
לשנ״סטהנהנל״ימהשג״ לאטההנהטאהלכיככממהשיישהכסלאימסיהש ׳מעי
למג עליהס עשימ ה מ י י מ ל מ ן נס״ י ונער אימן גס מאימה כממה נאמי נ״שגמיג!
ממיייישהכמימליטהשניימטה״המייסשגניאיננק הש״טמטנינ * מ י
!כנגיהלימימהיאזנימא״יוה״כמגיהלימימלפיששניההטי״הפיגל הנס״ מ מ מ
יה ־ימ ״יעשה הלטה ׳הממג מ מ ג אלהישיליןולשיו הכיטנ ענ״< נאי״יז ה״כמג
יהליטמ הכה אה קהי׳ נכלל עשימהמייס האלה הליטמהיא שינימ והאאייגימיטן
להקשימ״אשינוכייכ״שכהכפיפ״משיוההכמג שטאמהשטימ קירה ה״כ״ג שטא
ההיאשנימטלאשיייגיהסייטק י הלא מראה שומהקשמאאייפיהאיסןיוהיק
את״ כ׳ האיץ י ק י א יהכמגיהממגיהליטמאאייהש״ירישארהיני״ס וה״איי•
כ• הכמכ יעל ״להכמ מ מ מ ה גק האנשים ־ יהממג על ״גיאימהלשין שינקיא מכמג
לטשיה שימי האיה יעשה ט פ ט נכמג ילק ה׳ מה הל ז ן היא ה מ י הככמג י ואילו
שלאכמהאכ ניהיאאשינג־ךיהעלהעילהמתמכט י יכאכמייש שהיה שס ייששמ
יי״ כיה ש מ •קלי״ של ״שה שלא מ־עאיש א־לקכ ימו ׳הפליט כלק יטסה ששלהי ימימ
הץטלייימ״טמהשהייל״נלזניאהלהההקכיליישהי ואימהשהי׳ ליישהניאה
לההכהל טאל־יעלה וה״זקקטהשדיההשחטמיכמכהי״קולכפישמיאיאשהס
ונקיאי״׳קיהלפישניאסהקכהלטק כהה אמ
יריכטה״שט יסייימ״שיא״ר•
היש עיה י והנגמהה ה״לקמיה״כיזל !היא הכלי שיי אימי הנפה הכיול יימניט כאשי
נא• א׳ כשי ל ע*מ ש ס כלי מ ח ל יל א ״שאי ה״מט מהנעשה כאז כ׳ אס כממ י ולק
נגמיא
1

top
ני^ת אבות פרק ח מ י
נטייא  m oאאח גלילקטמא האי עגיא אלא ולא• לטי שטס לא ט השטייז שהימין
ייכלל הנניאיש כללן נס הנגמהיד שונה יעיד לעש! השאר • וילק לקשה עלז שאיכשי
•עשנה ללטש לילן הינכה ולאשי לא קכליזה ׳יאישאיאיכשיימלמישמניסאדס לאש
איטו שאיכשי יטך ט י לדש סלהנדדא כדי להלנישה לאש לעטע הנגע
•ד! ־
ליאשנה הכלי טשיף ־ כמי שאהול שגס אייןהי לעגהה אכה כאש ילה נשין• לט שסכמ1
אטשלילנדיא• זטפששההשנהעלטיזל׳־לה ודא"שנוטיעסולמהש״נאנו חזה
לענקעטה כיזסכמהסחיסכדקטןסשנהגיא״חשסאקימיכקכייא״אוי׳ לאש על
ההגאקהעגיסיקהאגטסאלאג״ינאי»מלטשאוהימהידולמכיימ! •הקש! ואיר
לטנא• שכילהעי׳ יהא מגיא עשיה דכז״ס נכיא! עיכ שנע גק לש־ישמאל׳ ל; גאי תן
קשמ״גמגלל״דמקלח שלחשה • יועיל שע״י כה ״שה ואליה כ־דח־גטלאע׳׳•,
טגיחעט האק ללליעאיל לישיטס מ ׳ נאטה איייי ״שס אלה אף לטי והכיד יכי
•אש־ליטיזי יזשסאלהאףהטליהטדי י יכ״הידלאו״יאףלגגמ יא״י׳ לקןיי{ ט י
ליקאמי״נטנאישנמ אייינטנס אמי* כעש• וא!י לגטנס געש אעו״ ולא
ילטאשכעהיכי־סננרא1קייסשנניאדע1לסוחליק יליל עדנה גע נטגס כסא
ללליי ג־יגה״יךש שטשלדשיז 'לטאלכלסיאיהקהכסק׳מק הללה יןיס
שנגיא העלש ט י טלה לעש'אי י טיה לעש ילעג יא יל׳ הל• ט ל י איי שניא לנה נשנ•
כשכמאקלוכג״העולירמשנא״יימא״יאינכגייהאנשיהיגו וא״יי גנאליא״י׳
לליכיאיייייזפטייללאנא״יטטיכנשני״כנישנכיחטאישלנלינס וא״י יכי
אלעזיאףעלטשלאנא״יטכישיכטייכלליכשששנא״י וייא אלליסאמ bאשי
עשה והנה טכיזאי• אלאחלללקייהשנכיאלעילסחייטילנשניכשכמ ואיי דחק
עללכייזילללכיאימכעשילאנניאעךי׳נאישכמ ימגיאי הס׳ מ י י שנייכייש
עלי כייחשכה נעשללניאיעינכיא נ״ינא• שנמ איייכיד שנה[ הקי-ה טנל נאיש
היא שין נטנא• שנעייעק חנמא של ייעלה ילל יא שני חכנ• וטחני ,׳׳ נ״ !לילה ״ל• חיי
יק הכייעלה נייזשנה ללניא׳עולה נניט עד ״ינאי שנע שהניא שעי כלי״מ ׳הינע
יעלגכיויינאיזלןכיי׳ ישמאייזיכידג״יעגלטל י ויששסניימא ייייעת!
עשיהיכטסנליאועשכקהש״טמ ואליקכאי ק קש-ל כמג ׳״כמל ללי* קלח
שלחשה ייעוד שעדי כל משל ואלילו• כע״דגטלחקללליעטללישעיס כעייזיל
פידאמק׳ זישאייזטסאףטיסהשלאהק׳ *ך^יכיייה׳ יישאייייקחןהייזקק
וישאיעייסאןגגחשלאי׳סהיאשק• עיי מילא ככטןכקד״׳יי שחייו כענק כ•
קאקעלפטקיאסכייאהמיא״ אסכיאמגטגסי״עג וחהלי״מיא איגי׳הא
נדמסיהז יכייסשנגיא׳קייסשגגיאדעילס׳ וילקחסגימעכללנטגלמיי-כ
»אסלא1עיא־ ידאכממהקכלמ־שידזמהש״ש חלחליייל׳כיעחח־ ועייילאנז
כגיפישמ קזזדטם׳ אייי ילי ה ניק ענה* לענל לקלל על טס טל״ה ני י ע לכט
א י י ללי •ר״יל ק
•שיאלשנא״י ישכ טס לכטמכיך לטמנו לעגט שלתגל עיי •
6לעזי לא עס טס כלכי למגלאלא עס  bי ד שנכיא כששמייי• כיאשימ » ח י י חני ידי
מישידסיכלגכאסטייד סי־ילאמטסשיקי־עלכנ״שיאל גזיעילש״שיל-תזטעייןו
לכנ•
,

נחלת אבות פרק חמשי
גומי שתיל יאק שישיקק׳ להגי מ »
»$״הישע• שגאיט ש״ש גגנעון חס• tm
שנאייד הארג! השידה !א־גמ וינשתעהאק י מייד לעימיס שיכלכל! אתאליהז •
שנאמר!הע<מי״טאיהלולחש טיידא־גהאור שלא •,שרף לתגטה תישאל ועוטה שגאל
ורייזא ל• טי לה עדיגכל!( ג׳ •יד כ׳ לארהיג שלא יזיין לדג •אלשנאמר אלה׳ שלה יולאטה
וסג־טסאיה־גא טי־גיהשזיסשיפוגהילייזזקאלשגאיורגכתוזוהשיזיסואראה׳ טייל
המש-י-וא/הנה שנאמר!•אמר ״לדגויקא אי/הנה עג• הגהקכנוד כ ה מ ו י
יזגמיט ליךישיסולכטדעיידהסנגטןהמייסשנניא! יןיס העולש !נטף מריאה
געשגקלשייז־ג וכילן מייאהומהיגגאישהתגההיזכהעסכלמי׳
טתגנפ• יישטלניולמר ניאינילןגפ היושההלאיאמינו
והיינהכירה
טז־יש היםן גכל עיגאגל יתווליגעש״יגלמרי ששגשכעם
שיגשלנלהכל״הש״עשה *היהייגי ייאי״וטאהיגי העגעיאי ׳היה החש לעדה
י־י7ה הגל שיה ׳,ל ק אמיז שגההלשש־שהכשגעלאין שינשקעיךחועיתו וט ואתי
עיי אלימאייי שאהיישכלהנכלא! כלההישי״כשכעיהדכייסההסמששיגיתיניאש
ל״ה ״יזד הלי העשיר דע שלא ״תיס ליי׳י שאק שס מוכעשהישהכשכעהמריס רק
אגלההקנל! שהלינעזנקהש״זתלני• ושאיהנכלאייטהמוטדההושיר כעכע'
ואייחעלררןיישלשהס שטנהתלק
למייההשינעזנההנעתעזתסעחלה׳
ל״יסטזסכשכגהשיחליןיהטףל״שהולחלקטמןליטשע וכןלאליה! יכןלי1ישג
ויס מיגיכיייאלש״שלישל כשנעו שיע״יינזיק פליט כ מ י יטשע אלה וק שאי
לנכלחיע״לנ־ אלי טעשיה שט שיי כשטג׳ היכייה ההה כין הש״שיעעג י והוא נה p
דעו/החיינטן הייאייימנספיהטוי ומשכיהאלהלתגהמכפ נשחיל ייסהח V
ואן עלפי שה^מראייי!נגכלאייגמייהוייה״א־ניו• ווה שהה רואיה מפלאיין
יה שישגע גכ יגל ני אח־ יזה שהה איייז ט לשליא האל ׳תיגזהה״ניאימ והשליש iff
ייל׳ השכעיס שה גשכעיס ההה שמחי  tגהה גל יזה טיגח־ש ״הנפלא״ /געת אחשה •
יטעהנטאטא שהייעטהאלכשעהאייהיהכומהשיא״יויפיעלוההמי כ״! ששה
גשכגילה״ת ׳שיש״השטשכגיוהאהטאכ״!שיגיאטטאיאמעלמעלעהאן״ח
הית קשה נעינ•׳ ער ״אי ין ט נטל שי שיגנה שכע אחי ״יעשה כיתשמ א׳ יתחדש וטן
אחי שדנהכ;יט!1היא׳יאה ׳•ר״של שהיא שהכשכעה״יסשייגקוויגחידויייקגיעינ
טדח א שי שגעי ט ה״גי״ה יהי״ה ההה לכי הה  ^ Vtי י מ י טעיחתין על שעיקי זה
ידידיי כל! גייחה״העח־שעמייזט אימיסא״י מ• הגתן תגאיה התנה הקנה!te
הנה גלה ה־ג יעיד י ל הנסה שנ ג ז י שיעז יעי־ כל יה• התק כלה נתג! כששת •ט
וכי אין שיה ג ס ״ ן מ ט ס ייזיש
ניהשמגשגעה־גייס שהה געש סט״ן ״וגגל
לשג־ל !תיןספק שהיגישהמ כייו־ג היע־גהוה כפי היגיה ולכן אמי 1אף יגל ט
שהחכ״יש מ י א״יי גנפלהי ג מי״ס זייש מא־ יט יאייי גס כן יזה אה לא כחי
ש־ג־אט כי חיל לי ״י ח,׳ ׳ Lפ׳ שטחטעיגזיכי״ שתראה! ידאייורה יעל ״יעלת החימר
איד לכיט ייז־יש ל מ י ס ואלה ג״שן הילכגכהפי ילמ״ועאשי לז כחלק ה י י
יוההאמ השש־ פ־יזן גאימח שישלתטש הגפלט־גגתיס ולדני שהיה מטרד כהכייו
נהתח־ש
,,

,

נחלת אבית ערק חם**
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נטמיש השלה חנה ליייל שכשעמהכייאה המטע הקייש לחך היא ס כ ע ידיתי נכל
זמיטא הנאי־ניה־דג ׳שימי• שימשן ׳•יגמיי כמ׳ שאיר יייא אלטס אמ לל ח:י
13ז יהנה מיל ״ ה י יידד להימ! עד גיי הפסק הענעהטא למגל״מטזיג אה להעניש
נישעיס׳אס להשמאמהס״קיס ׳נ׳הלחקשהאיסחיןחיפשישהחשלאשי־ף נהיתי
אש לחנניה יד שהל יע(ייה ׳המיה נההמה —ס נטחנה הי שימ־׳ ילה נגייס כ׳ שנע האש
נטזמילפגולהשייפהישגעהידשלהג־היקשאידיכייס נההמסי׳תוהה העגידיינ
ואמהמיהס נשל׳ היה מחי״נ לפי שגעה הדיה *עמח שעה •טעה יגל׳ פעל.
ה׳הנעינ׳ טאהיישהלייכפכימהתויהיש־ש־הטטאמהסדכאממ
r^VD
עליע־נ היגמ שהעילה נ״ שן ייאתז •מ לחהנ טכע• לח ככייאה
יסנ״ניהיינאיניני מלה יכי ינס היה כילל הכחשמ ׳טעמהתל נכי־• !.ה מנד פיעהינש
ישטעילש על מנהט ניהנ ייד •מ ,מ־עמ• מה השליטמאשי מ5א הינ הידיה כיי* שאת
אין  bתיש מזמהשיש עד שיאה להלל ׳לשכמי נאמיניס ההיא נההיע נה מעחכמהמן
אשי כזה אשי טא כלא שפק מכחיש היש־ ה מ י י ח ס הנא מיאה כנשיש היאשיניש
שנעז מהיטל ״קשמשגזכיכמשנמנ׳לאכאכיאשמפנישהשח־מ bכשי אמייל!
זגמ ,ללש הקנה וייי ,לזכ כמשיכה כי• שלאלהשחימה שגחמילאיחן ימי כאדס לעילס
נשנש היא נ שי יטי •יד׳ מאה ועשייה שגה י ׳הנה חש היה הייכ ל מנולי וחיי^עלנא
ומה לא •דה איכשי
*וששמיט ניאשימלא היה אש ק תלי• נמזנמה חי כנחיימס
ש ידה ש י תכיל על האין לפי שלא המנה הקכה כייעשה כיאש־מכ׳ אש על ״כיל איד־ לא
ד ידה העקי כלי כמנת•
ידה טין ליךיס הכחמכק נח מנה >לא לממהיןשמכענ[
שהתגה הקנה עס המש ניש השג לח גיגי אחי נה גגסי חגיהפ שנגע ״ חמכייעה
»אמטמ< נגעיס נד׳לישעל יכי שיי ־מח־מ שנאמי שייהמנא* טה ש־מגגיעפי־עה כא״ע
וקאעפשלא הימה שיה כאהלמנייס וקעניןידחשיעמ׳יהאשהיהיחייכייהככיעש
יזששמיהיניאשממה עני; איידה חייה גא!היאה סככעקמה הכאה חל• עשי כלה ׳תש
לא איעה י יהגה גישה מנמ׳ כמחלמשלייימ׳ שאיי׳ק לא •תיינ׳ ל׳»לא ׳שיים לק׳ל׳
<״אמחלאניאהאלץי• יה־מה המזנה יה יהנ־־ן ינייד יעל הגהיה ׳חיי לייען
»אידני טניאה אלץ י ׳אשט׳ האימימי^הכניכעהיכרילטעשמידן נשתלשל ענינט
ננלספקגניאת! יאשכיהאק היהסנעי״שכעכהלהכמחנ׳קכןאץ עשהייעה
»חה חדה על *ייתמנטאת! נאימח אש ה מ ׳ ^ האיש'יי מ ן חלה עימי לת ״ שלשני י
» wיאן> שנסטל זה הדעמלנטס שגעש נדני דעייי דנלמ׳ ישמנה פג׳ ן פ• האיץ יפי
»אייישטןאץ יינק לנייח לממשה שנהפכה יטיעמנשלגגח• זה יזמי כדש• היה
נמק זה הסנענששמייי ניאש״ג י יק •יד דמ־ין היטס שעלח על־הכ ליה גלגיל־ה
׳החש שלה שק• לחנניה יישאל ׳עשייה זה
•הירש שנמיפא׳ כמלח על מ־ אלישע
הטכעדייזשכעלששמיידכיאטמאיטעיכ שלמלה׳ זה יזצקייהידשי* שאי היני־ש
נמלה אי כאי זה סלק מדאגש Fדמקכליס אימה כ׳ אק ספק ששאי מלין האש אי הירש
זדי ע•טס פעיליממס גיימה שעה ׳שאיהחנשההגשיכ׳' ׳השנעהטאהטתןשיה
גינלהפמ׳ לס טכ איסשי שיהיה נייד ניאשימ ט לא יטה הפיש׳ ההיא עדק גיטאו'
לטמלה

טעהrem
טאעגיה pc
גלעס אבות
*•Jמלילי המנאיההאס י .אמי שאמי[ני־^ת
מששת ימי ליאשי' שנמלה
כהישכע יל׳א• יק יזמי אהיןגגגויאילישל אכיההאכמו האסכל אחל ימס טס
ק שלשמ אלפיה שנה ידעמהכייאה • ׳אמי מדאה ש״שי שאל אמפיעה יתפאי עלי
ל״מ•אעמוילן ואהטה הנומזכיחהיי-נעלשעהיטעה איןטהאימיגן טיוע
•ז״ע *איי לימי ליי שאיזי! ילה •אחי עמה או ליחן יחל שישילז יישי יילין לייען
יליעטאקנ״ חלהי» יייה שהיה והיה-יש יניני לא עטגמימטגמדעיןשכט מה ש*1
הממימכן נמנו ל! האס היהחדעסטג הטייהטה עסהשלמששמימיניאטמ׳אם
היה •׳יעי להישאלעלה־ וישעיה׳ שאמי* 1לו׳'׳מידעה״ אלטן העמק ט1ה אי הנגה
ליעלה אין טק האי מימ ללחיי מ׳ של אחז ואיל״שאליעלמהשלאטה״יעכע״ששמיט
כיאש״ל ׳ימחיש סכק ננניאמאלא אהנאמי שהקנה היה טמן ללנהשואל ס לשאול
ראימ שהיה נמין כעכע להע*מטףיכיכ• אההיההיכי כן לא •שאי לני״ניאימנש
כיכלטמי־סיהמ נשכעיהננישאיההלהחמ״ההלו״ןקיזכייזההל״יןיייקילכלואן־
מל! ילי עלע• ילא ״ כיעל כל ואמ עי ש״פט זה כמג הנינינ׳ כפיייש לספי היי׳יה
שהעגק הנשי היא טעץ> ״ י י ן היעגי שהניזו המיכייס ייל שהלכי לל! לעלע׳שיחלק
ליאי״ <ידעש״ <שהגימ הממש ויכיןמה טא טכעה המטד״ וקי״גמן היא שעש
הי-עע״ ׳*.׳ הילייס ש״ •ס ככח ״טאימס יק נייכ א< למענו יכן כשאי י חל לה חל לה
יימייההמיל־הה־ילהו״היימגניידהאלהישטעליי״אימלנניכ יעמהלייימילהיאימ
שההיע!*ס״ה שיאטהלההטהיטמיזה •טלמלעזמוטא אשייגימ• אליכהט
טדזטל ייעשה הגסיס נמי׳שה טא •׳נא ״ה*ש פייה יאש •לעגה שהאמינו ליעלי
הק^ימשטעילהייז״מלשהכחייכהאןימןהש״שיטאקהאליטלליימיכייומגהט
אקלאל •*חן השה א״מ ימימ 1א״מ שטא כיאאמ הטייס »אמ האק
הי!ל-י
ילאימיכיכיט הי׳חל־ש ילק היא מיליעל ההטעיה לשגימה!לחיש א״ממי״יפמיש
לטעמהטעמהנייןטהיאגייאמהלימ•עיtהbאעלייי גליאח כמש״קיסיכיעגיי
׳נאימימינ״׳פמיס מממישאי״נמנייאמטעילה ׳איי*
יעגמ-לאכ״ •שליה י
•ממא״מ נעמי הייאיה אימה ט השימאי* כימן י״חלש יעג היא •כיל לשגיממנהנו
כיפנ׳ נהל יעמ טינה ״יעלי א״י שי״ה יעה מ״עמ• נ׳ נל א • xעשה האלהיה היא יהיה
לעילה על־י אק לטטף ימיני אין לגייע ׳האלטס •עשה *•יאי ״לפט׳ יל שעט :ט1הי
אמטעילה־יישלהלי־עשטלי• טמייילפיסטעויעהכלזה עשה *׳יאי מלפטו ט
כט-ימיאמטשכיעעלמינכלחימיו ״יאי כני איה מלענמומ״& כ• •ש חלטה *כסיס
נאי־ץיממא״-לנטאמהנטא טעזעלחמהי״כמיהט אלי לא היה ינק ט1ה־! לאייה
זעלוהא״יהגטא'*עיטאיטחלטאמהחי»1מן
יש־לנייעל-דז ״נהגי שליעילס
אייה שין טעטמהלאעגימיייטקאיינה אי״ן י״לשכ״עשההפלאיממקגההאיינה
ה שלייה כחי ש העילה שהיא עגימ ״יחיק כלי״י טעגומ *כיה המיי יילי־אמהעלה
שהא ייחיק היא טיגה איק יןיהילה־׳מהטס׳ פיעל יחיישכפיהינזןנא״יה טייל
ט פ י שחי השיימ ׳המהלימ על הגטהינא״יל״ שהעי כל ע י ן אעשה גפלאימא שי לא
נניאי ככל טזי־ן מכל הגו יה יחס טז היני״ס י״נונעיס וי״כיח• ללמעלא היה ״יץס לנל
וה
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נחרת אמת  pasחמשי

?דייוזיטה עגקאימי׳אשייאיאמכטריוהאמיישעיההאימי  4י ט ל ה א י ט • יחד
אמי ההפטהשי אנה ירה שאה דה היכייש כלה כסכעעל מה משל המיידה טאמי&!
י מ י כמג היכ כספר
ק איזימ• שהיעמהוה טא הרהזה כשי* המיה האלטמ׳
המיעט׳ מהלסמישיד־המיה שהאיממשעשה משה כמיכי לפ־ הטין יההכיח עשאן
והליאמכללסטהאקוטמאייהק שטלח כמשנמיט זאמיאמי שהמאמין על פי
האזממישכלט חפי ^•פשי שיעשה האימכלהשיכשין״ס • ייטיי מלי לה •שטימ
•גסמהשמאמימיכיי׳כעיקהאימומ־ יאיןטיןסטהממה שישכיל טרןיה על
מ י ה שמה כיאו״ יאהיישאיןהיעמטהאליניכעטןמטסנאימואממ׳ *ישגאמי
שאחששלשעמסטאכיטןהע׳י נסלאימנד׳ל׳מלכח • מלעל״יכמכיערהשכיןמ
אשי ׳יאי כ7חש ט ה ״יכייהש ול אשי וכימי ט לק הנגמ אימה לכימה כי• להשמ
עלידס כפי האממיהיאי• • יכוה ממיךיס אטגמג׳ גפכה טאמיימגעל׳ הספיןמכשס
•כיייילשדמגההיןנהטןיאוי
 ICTVftשהתנאים
"טאטלש׳
פט סס שהנה ט־נמ ויהשכמי'
0הגמ כט
^מטמיסכמיהסשטמיש^יסימימטסאישטהשימטןאיהאיהיאטס שי-ז ניטהס
יאי• שמך* מג+ש ט״ טטו ירי״טס ׳טכימיכ לעיריכהה ׳שלא יעגיי כל אהי מין
יומני י ואיןישלכטי^דדמייסמהאפשהגיייכפימוט טמגהמנאישיעש ני׳אמ
ימה דבל שלי  bשק עה דיכי״ *•־נה כעלי נפשלטקיטייש י שייי ט ט ח מ ׳הי׳יככ '
יוההשנאיימלא •סנכיה שה מגאייטאכשנעינימטייטיש שאימי־ האל ינה כטפסש
נרעסלוטכטדשימז-שכננרעיןימיאה^יטלאשישכמילימהטא לנגיע מנך
•שלילה למ• ה נמן שטא מגי׳ל• ייזכיז• •שיאל י היע שמיי מ׳מ טאמי שטה יק יי שפ»
•וכעיכימטס לשטיעכעסכשעה המעה ייטה מהק כיה מטזישט״ממוישיל חפי
כנטא־ש שהס ממכאייס נ ט ך ׳מיייס שהה שטס מה שטא נמשש ייולה ואש מ ל
המחש נעשההמגטהיה אין מדק ישנממ״ נמיישנניא עינ שנמנין הש״טמ
יפיהאמ; כממלמהש י
טמהטהאיקנההמאטןגגיאמ יפי מ ה י גש ק
כשככיא*מטי ידמשילמשגשמיטהאילטמייןכיימישהכהשמאטן שכ׳ ככיאמ
האיץ יאףהנלמטלחלמעפימיןייאקמקנא׳שה מלאייגמהעטןטהלןטא•
הנה האפשיימיהמגא• אפשי שמייי ׳•של אה על הטעל שיפעל מ ק כך ילא כוילמ׳ •
יאסעלדיימפעלידיקגלשקכלימישהטאימיוהשש ומ.ילהני״[יה ימל-לה
לל׳ שנאטנשטהיעמיטינמןשט׳המגטש האלה שכע יךיס כממפעל אכל טמה
כיגמיכל־סטןלעקדטעלמייניט שלא חזכמישכשגמילמ מימי־ .טזטע מכע
מיא כגליא־ס שימנהמ ט ׳•עיי׳ ימהייה עלה עיי כל •מ• האין ׳שאמחק לטין
!ממסהשס״השלעאשו
כוקנמזישרט-סכאיקשטכדשהאלמייאשיעשה
השכ־ע׳שכלאמידי״ימכלאממעשדני־אמ ׳לטשטהכלמ־יא•׳ ט א ק שני׳ ישן
כומטטאנמשךאזחמ־ישטטעהנמישלאטהמיעיןייהלכן• א י י מ י מ מ ן
שלא טה שניי ישן לפגה ילאלילה ־ ט כאימה שעה שכיא טיס יאק יכל אשי ט טןפה
יכללה •דמצמ* טינטס דש/מיס ל ט מ י ישככי מא  1ק ששנה סלע מ י נ א דד׳א ייי<ה
,
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נחלת אבית פרק חמשי
•היאלי י יעל הנינכך לשניה! כש נה אאימכפ׳ הטין עשא׳ יניאו ולא טה אס ין
ניהנלהיה)ל!<
העלהנששמיימ״עהיהעמישמ־סןאיהמחיעיממההשעשה•
י ח ע לכנה וניל! שנאמי נמפלמיאש השנה לפניך ננלי נל עעלוהוע וההין נסמיוע
שמניאשייל ואלוה היףס!הנלע׳ שיני׳!העירחי!שינין שישכפועל •עניון יני יונען
לה לשכעהממפעל שטשכעככך שלילה י ווה! יזאמח נכי שדש נגנעון חס ושה אני יח
<! !1שידשיכלנלאשםיע׳ • אמייכיהנמןמנאיסהמגהטןכהיט הנןחאה ששייך
הענק דוה אל הפועל יללהנט שאין לפנה שנו• ניד שאמי הכמיכ אני ט׳ מ !1שמיס ונל
נכאה ס־מ•שהלוה מהמס אל השעל שכעעשמח נעו שטס עלה על לנ! לשגוע עניעמס
ועדנשניעמהסיך !שלק נהמ!׳יטהלפטמניןילאימטלמנא! היאשיןומגאיטס
נשנשו ה!א משעי אנלהטעלאייל שלאטלזישממה שעשהיאשנה׳ נ׳ לא היה וה
מחש •יעה!לאמ~!שיסן נ• ימי נמיילה נך עלה נממיה ולק נכאהטיך יךעהיס
ט כן ידה כיעמו!יניני לעש!ע!לכנו כיך שנשלה הלני כיטט מוי לאומטנה ואשנה
שהיעה יןייימיזט עגא! היא זן !ינ״ימיה ני אלעו י טטף ניאוי ניניה שלא לנל
נענין היה העגה וה ניטנ! מלא ככל ״ה שנגיא נששע ׳מיכיאטמהמגה כן חנה לימי
שזהשנינה״•שפשה על״ה שהיא ׳נמגאישישנהאיעהנשינשיךלעטיעגיימויהכיו/
יולה״זו כי נלטעלה לא גניא אלה כמיל וה ״השכעהמ׳שכענלליוה מגלייל נאמיל׳
וכהי •נשיךלהשמהמגליעההיא ,נמוהשנויהי׳נהנ השכע׳ •שהגה לפי שהכל הילך
יולמגל-למהי׳אל״יןהאמי וא־ןנוהלאמחשיז-עהולאש־נוייסן ולקהכיאו'
•יי״ה ״העל •יטה ׳מהילממינ׳ ״׳:׳סיי׳ממה״׳יכנ׳ להניי ט •ש ככלנניא שע• נהיניע
המהמהיפיישיעישכעימלאדעמילאמגינהכה והשניעטא ההשנמימהפיעלמ
כיני; ׳ה״כ׳ ממלמגל ׳מהמלה׳ העלייןהטאואלוהנהיןיניאלכאי״חיאישלמיולאכה
•שניטסאי״וילו לאמכלינישהינהנהההשנא״מעגכהו״ניגהאילהטכיעימ׳

הנה

אש כן המגה טךה .להיהש״ךעט על האש שלא •שייף א! על זהי היכייס שלא •פי1לי
כ.לעה השכעיעכא ז־ ההנהנה השנמ״ממטעל פעולעה יוה ענקאי״יסגהכן מגא•
לעגה הץנה עה שי״ש ׳אין שאה ׳ \rcלא •יןנל׳ אעהיליה •מויה למט ׳כיה׳ שהאגא•
ההיא היה ניסן *מעלה ייעע׳ לא נשכעהי״ס ׳האין י <טא נט כן טמיה שיעה
יני־ש נכיא יךיס שגגיאהעולה שא־ןהיןח״ההטא יןי*״ה ו״ניעט אהיןטממסגה
שהלה ה״ מדילמ היה שנה נני־אמ׳ אה טליה י נ י אלה ההחול־עטימו וטיעתו י ואש
העזנה שמי שעשע ׳*נ •ל י ו י י מ ״ ט <*סגן ׳11״ ,עטנה שהה גידל הוטמוהעוגש י
אהכשההכט־שהיאה״נטגהינייסאינכאןלקכלשלי״יעה׳ ואסכימה״יןיששש
יגיה ״ ממהגיכה ׳״מני •לוטי לגולה »אה שהי של ״שח xימה ממלא האק ועוו
* r״!׳נ־עכלל מ ט ; לס אל מגליל כיי שוכיע• י •היה יענה י ל וה עלה נייחשכה
יןיסהכייאהיעסההמשהאןיעלייךהשל הטיף !המעניש אעהישעיס שטאהכל׳
נכייו כיס י״ !כני ״יה על וה נס ק מה שאיייו על! ה העגין נואלה הילחם ינה
•״עמי ט כל מעשה המלטסיגלהאקלטסיףויטנ׳ אין לנחע׳ והאלטס עזה טייאו
מלט•׳ אמג יני הס׳ נ; וימלא נ־לילמנטאמו של עלס אמד הקנה הףהירסייעאה
הזשה

ק סו
נחלת אבייז 5רק חמעי
למש• מפני מהלמינהקייא ליי טס זישסבס עי פט האיץ ״י שמי ש״יא! יזלפנא
למה הינ חמה למימה שהייה במלך הה עשה הביא לגמי ,אמי קשה יטךפה כח ש-יאז
גניהמחגה)ימריאו מלפנמנןניאהקנהאמעיל״ישיהאמס גא •עקנ ישקע הש״ש
שלאנעינמשנאמידלןשהטנאהשמש׳ נאיטשעיעשהא־להלילה מששנא״י שיש
ננגעקחס׳ החנרמזיסשטיעק׳הזשיפקעלדלרמליישיהמהניממייאק ״לפנאי
ניאהקגהיסנאמשה)עשהממנהמשהשגאמי <ננ״שי^הלטנמשהלמןטס נא
אלישע יעשה אמהמשה •ה *אמי לה אמי ״ הנמל הזה ״דה נניס ניא הקלה יי יף
זיךן נאאליה״עשהאמטזיףיךץשנאמיטייאסיטההשטסטזלהשל׳״שיי נא
שמי אל יעשה אמהקיץמייף שנאמ הלא קלי משיההיסאקיא אל ״ ׳•מןיןלימימשי •
ניאהקגההעלמטסלעו!יטסיהמזמיטסלמממ<טס*אמיה*ייסש״יסל״י« ־ גא
וישה׳עשהאמהמילטס לעלמגיס'אמ העליטס למאמיניה שגא״י ירשה עלה אל
לאלהיש ז מ ד ״ על הי סמי עג לנה טאח ג״א״י הגלני הזה ש!א הי הנסיה יני״ס
יזישלעיס ניטחמינ׳שאיהס אגל שהשי גיא טמייסגשטע־הס לי• *מידי׳ ק ל״ז
האימה נזי
שנאמייטעמיאמללמעשההאלטסעלמאקלטסיףי״״ניאקלעימע
יעלה י ד י לממשטל שהגטאים ליליןמה ׳*׳ שגע• מ ל ה יט־י״הה לליין השעה
לח שננ• איה ״יאי הלפני ימ הגה המגאי מיה גלי שהמגמיה *ליי מיל אמה שלעיס
נשלעיסגגייאמ היני״סר אס ט׳ייסינ״״מיעל׳ נייזשנמ׳ •מעלה ״ממ מ הגייאה
לשכימסיייליאש־מלפיליךהשעהימבלימיעטימ ׳ל׳הגהק ליינ׳ לאי״יס אז
נייאהמיא״אסגיאמפהלגהמהמישל יאש למ מיא יל לא* ליאמ נהמה עלה
נמאשלה ליעזמק לשעמהסדן י פמממפי דעמךיאכיזמן יעלי ימשג ימה לאי מיא
אףעלפי*טהג׳השיג׳ייג<ןט׳;שעמלע*מל״ י ׳ה״קשההקשהיהאלממאקלל
מדשמממהש״שיילשאקטלאמי׳שמ־עהילאשג׳יינק ׳ידמההילזגהאלה ליך׳ג•
פמזא רל שלא טה מחש יל; לפני ט אס לטניא לפעל ילל ליךמס ילט־ג השטמ
לקיילימלזמי׳ הנה המגאי ״יה עכק הנהיה׳הההלמימ שהה מ־ * rעניי• -נשלע׳
לדלר״ס עש הרימה ללי למ־עיל •מיילל •דן-הלעשמהנייההני-מלמ •
נשאי ללאילייה־זחלילייהאשינ״שנמינילעילימלק הש״*מ
האמס
זלאה״זייד״ ללייאמטי״ס׳ יעיל ל״הייזחהנסיס המלה לעימ
שנמלק השמ*ממלקלל«*י הנהיה י )אמה מראה ״אימה שאן הניילימ *נימי לן
שלא טטפ׳ שמ״הס עלהדלחס הנוכחסנ״*מ־ל ראה ה״עיה שע״י לה ישר rrb
שלא נזליהנמשכממ׳ ׳נזמה נשמי הלי־מומהטזיזמ י מאממ״ה; ט ט ט עיי י ט י
יהפרד׳ ינאמימטטטנני׳שלאיסט־אזך יממעשאל״אליהסנלללטמייס
לסלע״סלילזלמלחאמה זמהמעשייסהנטיסלעמעש״מס׳ זיא-ליידשטעלזה
שעשיה הדלי־ס האלה מאי אמס ללל שאי הילייס הסלע״ס אלל לל אמ־ ״הה ידא
נימא״מיורלעג״׳ניאוהקגהללחיש״זמ*״ילעמטיסי לאל• נל אמ־ ״הס טא
ייקגפטעגמז ושאי״־יט-ל״א׳עינשנמנקהשמימלשמיטנימנפלמימ האממ
יה״מה מכמה ימלל ט־ני-ש
לימרשכניא׳אמרנריאמהאיסלטחמעליזעלוש
1

י!נ

נ *4

ii

הסל־ע״ס

גו^ת אבות 0רק חמשי
יזסלעיס מ י א י יןיס האיס מאלו קא׳ ל4מי מלאטזז והולכיס עמו מהלן השלייאמ ד

 rtל•׳ אלא להשליימעטטס נפלא •ל ליך׳שיס אשי כאין לחה י זהכ ליחס אל אחייע
הערל!היאכ״ ,הש״שמכמלאכה נלמ׳עמימלטחיןהשעה שהשכיל יופסק ולא ייגזן
לנימר אימי ער אחר ה מ ת 1י1ני[ וה ש !1נליאו מיןוס ׳נשארה השלמתה תלייה ׳עומיע
עד נאינאל הפעל אחד משני הנו ת י האיפשר ללחירמאיש איש ייכל אוינה אשר נעשה
כשכיל< לןלזטמלןלמכלשא^לאלמיזללסלאעאועללאן ועסתהשישכוה חה״כו׳
אין ללק שלת נתן עכו שעסמספיןל״ל נולרו אל! חער מדלתה חןהנסיה אילישקכלו
חיל יילדכייה ההס שנכיא״ עש  pל שישית שלח עשי-ל ו ל ח אל״ןיס טןכלמס מהה •אתת
שלעשיהההכךיק־ ומההיאמייזילמסילנללאחלקאיסעלפילאקפיהנאי׳ V
לתמי,׳לקשמילייןיללמגיל״לתגילליחימ שלה שמינה• יכ*׳סהנשאימשלעשליס
כמו שאוטי מהס שית המסה
אימ ליסלו יילעשיל ל מ ליעימחליין•[ כ ין; ימס י
ייש-יידוקליאכעייךישנמנווישא1יייש<דלו שלמחיןמןניישלמשה׳ ויא המדיךן
•קנשחרלנר״ת!עהחחלייך,ניזנלעהנזהיאיןלנולהעע0יןעעה נ־אס
ולעת
ננ״די ״שנמנו ולדני׳שאר ימי״ילימאעיר על שעמי לעול תה • ולי״לכגלמאמי
ששיחלקנ פר י ״ספי״לחיימאשיל׳ כתגכוה שהליויל שלימה כששע היחיס א*
נמ־זסל להס ט״אמעילה •דעה יסנילימה שנ״שן ״ן ההיייה כחס השכיעי י ואחרת
הימכל״לעכע• •לכי״־!משלהקיא•כקלש״שימלומן לממיהע pשני היירס
א  • xל ־ ל נ׳ חיק י ל ילל אחיל יד״ס !לא •תגאי לנ! החלין לט א שיש ט מאחי +זד מלס •
ולול •א״״ כלא; של״״ללכפלחימליאכמי״״ינעמלין הידיל לרסנימאשר נתחדש
יי״נה העולסיכק הה׳יהידשכעימאינ״שןלה ״כאימהיגולסאחייהמחיני י ווה כ•
ומכני שלא •היה
•יפטשישיינפלאימט״יסיסי׳וילחיק״למיילט״העכעימ•
ליידזישנלס״מח־שכיכי״ינללטי שדה כט״ז שטעימ לכןממה להזיה יסטיל•
׳זלכיל״מלנכליימ״פנ• שיח תליה כא״טגוממגיעומהנו״יה הש״ימ״ והפעל אשי
•ח־ ש ״ ל ל חיני ״׳־.׳נ• כ׳ הכלכיס כי״ שהיא כיד יה לשטעימלנ; מדמה להויה ינונימאשו
נ־לז-שכללעילל כי לא למת־ש ל״ילמיש כל נא״נעימלכלליה ׳משעול הנוייס
ל שי־״־סיעכ לנלטעיייעלעניןלישנל אכללאנמ;שכהל״הזכיעשיהי1התו'למפ
״לכסיל ילי ״ממל •לייחל ״יכיי! שחל״ נישל כנד ״הכ׳ידח לא יפרש עגכ שנע
גי; ל ש -שמ.ל ל ו ״ ; שנגימ טהיכייסלחלהטחהעל שנעהיכי״ס כ׳ שאמס נסי
טשכעלמ-״-״ילחכפיהיסןהפזשילגיהשמיללטטמיכפושיה׳ •ככי ״רעת שאין
א״ימידיךה״לן״ נגאוענלן לא
?לכן
יעמיטחליעלה־עימידזלה׳
!יןכלמהול׳ 1אילה •יעמשדש 1ל
נשלייןיטימליכששהייו-י•
,

!{כליc^xהסשינכי־זיחיהיייהיטניוהחשאיוגטטעזמויעע• ולכןכאיתו יוה
מחיי שטיל׳ לייעל ׳שחיהקללימינייז יען יי יאה היןנה כחכ״ת! העליונה זכיסס
ידפשיש לה״כ־יוכע!לסנו״טסהט״טסלהה יכייס יימיחסיס לאשת איה!חיה ׳הסחש
ויינשהילקככיאיעשניןהשישמכלימ שאז עלי כמחיללורחהכעלהכליכילויתז
הס־־ן• אל•! עממיה אי תה שעה ל״תשנתז ורטט ללחמה  TPשתריעג־ן איה כאלי אי*
שממ

top
ג ו ל ת אבות  piflחנמיי
*•רי מליח על׳ כל אלי הרכטס לממ שכיל לעלמה ילעיזז •מי • הא טא ט יזאק W
מ מ נ י איללליחעשאמי• שארס ליא*ן לא גנו?  tלעלמ•<של; 1העפי ואל מ׳מי־מינ
עא״ממ ששיימט־ן ליעל נ״ממלא ללי שמטללמ־ילל אחיל כעגיח אלל *ללילו
לאיר :אמכיהומגלע אימ כיישגשמרליךאהי״יהאמטי י ילכ;עללניחשט0
•ע א׳ ט האק שטל יאו• שמלעט ר אהי• * ח י טא ׳ אשמי לל מלעם שאי נ מיש יולל
•לטימייאסלימממשלליןיהלאהעגישכלכן ושמיפיהאיץ לעשייל לומנו ע• ויש
למיטה אמטהשהנה עלה כימשכמ פ׳ לכאי כמדמה יל שלליזינעיושאל ׳ישעמה
טעל יא׳יל לכלייה ־ אלל מל לקלל שעמי ללא יזיינל ייי־ש לנליאל שכיל כמחה
למכמלושעלהמאילישימלטטמימיל ילקליטמטללאי וייעלע יייסהשי
לטא־ל שלל למל  aעלל כייושכיל ט לאמי[ כעי משש ״כל ליי• מ ע ט י מ י י משש
יזאמייט׳אשי לטיל ילחשילטא מעמל של ליי[ לאכוטליליוט״ל ליין מעל״מ
'נל׳ייסס־׳ממכלסאסלאשיאהטןלהפיהא-ל; לעממ לליועכל׳ ׳אינע׳ לי־לאע
מ ל אש ק ליל ט לאp
ממיל ולכישס סליל ייפנ• ול לעטי ישעעמיז כלש
»עדאיש י ט מ א י מ נ ד ט ה יטכאיל[כעילנמששלסלשלזלשמי.וא״למש־טאמ
» י ל ז עידעלהלממשנמיטקש־ללטשל־ללא־סווי־עויךידסינכמ״סומפנ׳ חשאי
•מעמןמלטמנאידסכלשמגאימךימאימלעמערשיפליללה עלילס יי• הי־כ׳ל
*4וכלנ*אשרטייותי<לפיש-לטהילמל ללפס־ לעולס ׳כלייט י ל מ לכן עלה
למאשנמלעשימכומטנסהקשמלט״עעילסטנ׳׳כקכלנפשמ־ה ׳לפי ממשמאדס
6כח הטין לאלל׳ א* טל לההטממ׳נמזמ׳ לאטל אעעשכ לשיל כיעע אפש י
4ק כאמה שכה שע׳מעל־מאימלםי־לעשכקלשישמעלל כימשנמ׳ •ע שמי
•כאי ׳מיס אשי ימיעאיס מאי כט • heיי^ל• מ י י ימט לאלול טללי; ללל חכייי
יכע־לעל ־.ל־שיכמ־סמשיליכנ; ימי! מ״ל{
יןהשמיסומדןאלטכמ׳יןמך
לנישסממנ׳ עללכמהשכמומשנייקישד׳אלק •טל יזשל מלק ידגמ כמל
»שסמא p׳מטל *ך״ש יילל כטמל יי־ינל שט! עני טןלכטהשהכיטה ל״סל
׳*ס שכל
לטאכאללטעדיךץ׳מייףעטייעכןעסשק״ייפימי״עלטלא •טל
ליכעגירשלמכנןהאלטסמעלמלעגיהישליימלפמממוי״טיהייס יזטעלאויי למ
מנישככמ״י״שקלט־יאסכערלעכיסטל שלישלהלק שטל עייל יעגן כמו
שיכייל־ כמי שנאמי ׳•אמי ״ אל משל ל י איל יעל אלי[ למשירעלא! עלכט יי•! ככלל
מ י לנן ימז׳טממ טל שס כאלל מיעד נככנ לי[ שעש לימשלין משכע׳ טל יעיכ״ס
לידס טיס כמי שאמי דוש לשמש עמס ׳אייל מומ מועמ־ו אנש-ס ימל! עד כיך׳׳יש
ילל עיש מאש • מהטהלשס יןוננמממ־ימ <־ pשיל מלמ לשמי ק ׳ממאייל לפט
» למשמייללחחעילס מ נ י מ מ למא מעדן ט ל שס כ ג מ י ספי העייל שלא
מר ידי[ כיילי'
מ^יידסחיס׳ י ט י שאמי ליךמאילספר המודה ליה ׳שימס
•טהשסכךלעז״ יאחכסלמדיכימאמיהקטהיךשטךטסמיןסאלטוא״ייךיש
ונמושטהיזיליאלטסממהלךכקכךנאמי׳מא משלאלאהל ידעי ׳•*יעאמלק׳ל
» מ שלשעהינטס האלה שטניזי שמה נגנגעהק יזמר המודה שכמג משהיייפהאזק
עמדו

גדלת אמת fl1״!UH p׳׳H
עמדי לפני ״יבמי <ד$ק שנה תכאמס חימדס עד שהחטכ נכמינאנו את  Wהיוקי*•
ואינה חאה שבפי המנהג השכע׳ לא ידה א י פ י שיתוךיא אועהינכתוטעכקלף או כמיל
ככייהזק יכש כנכנעהק הטיס מעכעו תמס אל הס שיעמיד תינק שנה ונש תשה אהק
נכיעמגזע״נלע נאמו לאנאיקילאנידסהתמי״סיעמדכיעננימן ידשניעי שקמ
ול-יזמ עמק שכה נתית 1המיןה ה אלט הנה לנל יה העיר נא[ נאותדי יהד( יהידוה •
יהיה יה כעי הנתש אשי
ע! י עלה כ י מ י ה נא! עה שעה לטמא אעהשידי ניתנו•
המשיא אעאדש!ת!ה!הטיש מיעל ״ י ע י ׳ עיא נשיטס השמה• שהיא תולעת חוק שנו
חקק י׳ שה תעתננ׳ האטי וחין; שלייה אננ׳ המקיש!היה השק הטא נל׳ עתי ותסייע
אע שיחל ל!טעה!לעטר אעהשש!לני יני׳ כפישעעגלה עי׳פה שהיה השירי נתין
שעויה יטה נע׳ ן לעין קנה של עופיינ״לאה ט נ ק ! ה א י ט י נועגין א! תו על נטאננ׳
המ מתגץעיעעיישכעטשק פיק מ• שאתו׳ יניז טל מענק השתיי יני׳ יניסיהסוימ
י י ן ייש ׳חני יינאע׳ נשפי חדש אהד יייזכט לנינ״ש י י מ • שלייה הה ססליש האנניש
עש יש ינילעח י ל מה שלמ י׳שמק ויסיקק נאיתו ישטה ט מ ן ל מ י ושהיה ענינו
נעטןיה ה !•!יי• ת י מ־ענ! כמילה שכתי •שיימ תיתן על הנן הסטי הנקיא ייאמזוי
•מ-ניןידמוייל שלהמנללחתיןי^ישש׳סטתלוניישעישול היה ענק השיויי שאמון
!שכנלתלטשכןפשלאכנ•האפיר,יה קשיה
שהיהייזמןהאכגיהיינהאיייכימ׳•
נשכעש לה •יי של הכחל הנחי שעעליהס כיש איתן תולע !הייאייי הוה כ״כאי ייס
שחי״מטלכשייייאיל שלזהיייהיחילכאייייסשהיההשמ־יכשעייהליסףהזס שהיה
ייייתן האכ[!ייכטדה כ״! יה השיעיי נעגינ! י י י ה נקנה של עזפימ לב• טעלהעופיינ
ע׳זןפינההשפיי וכימיתגעיכטי׳שילספייילטהפישה ששמ ׳ל׳הוכיכאן
הש-ייי עיי עלה נמחשכל טדעה שעההכתגיהמתג׳הל ט ע יטה וה כעי תיי
*יההיאזן ׳•מאי שנמדהכמסהאחתילחעיייכשמיימהיישאחיילק נטתה שעה
עלה נייתיע׳ •ע י ט י לידס עלה לפי שמי ע ט יימלט יד שקנל׳ הת1י ׳הייט כלליהס
׳פישילש י־יישהלננתכפה-ס יכה[ כזה נהק שאף על פ• שכת נתש עלטה ׳העל נה
זיל״א שליח ההש״דדח״יימיהינרהיע אשי נמי! תלה איה !חיה הנה 'יאל עאו
עלליסינ לקכל עימי״םעיעפשקייההזיה״עה• אליהסהעשיהמייסשנוני!
כעיקי ״שית״.׳ שעלי כ״תית! ׳עיעש נין הש״שעלנייאה כל יכי כויינ׳ י יהיה »ה
ח ח ־ חשאאיהיי&נז לה־״כה״ע־חסיסמל ״לק לא ניכר׳ נסישאחייסזיליכהל׳ י
דה־ינהכניטזאיאיחיעינרכידעטנספו״ שלניטאכןישט״יי אףקטיתושליייי&ז
!חיליש^ממהמינז !׳אחףה״זקק׳הטנמננגעיעזיה• ויש ספייש שטנה נייטן
!'אחףטל!שלאכמהאיינ״מכתטנע
קמלחיץיה־יז״ןן״ןדית• שלי״יעה׳
עזיל ׳•ש,ג״ נ:׳;לילאחע״מיסא!ע לפישאקספק ימליכלמה י ה ט נ י י
לההשכייחייעלינייחיללמיאיתעש נק השי׳ ז ע ע י ה כלנר הה ללייתסטני
ל ,ש־ל ייח־״מיז.מ< כעי ט ע י ספיייעהעלייניעילק היה מישהי שהי״שה!לשי״י
למט •כלללעשיללמללטלאט׳מייסכללךלכיח״ס־ ישיי!כייקימסיןטימז של
תשה טל• של מ י ל ה מ ני שהס עקיטה לתשא תדש ט כוטעאכיה ועק־יעינחק עי6
מכמה
י

י

גחל^ז אבות 5רק חמעף

י <ןס ח

*זלמהישמ׳ זנןיןטיינמשהטלןלעסטהלהסימן׳ננהמאימילסיידסמיס־
*אמריש איירז שנמין ס המשה והשטי ראוי שנשיס למו ק••מלמשלס ליעי מ מ י ש ט מ
נחשאאלשאסטאייןששעלהלמיזשכמ( מלאומהשעהמהשיישןמעיןאיש עזיפיע
שלש למזייךש ולמש לדל שלל אי מש ין! י ל שליל א־ס נ י ן ד ל יילמ שייב ׳ייטמיעייה
נשק נמחשנהשנעגייחשאאיסינש״ילאיזרמויחימשטמישאיסמיס כיין *לשרן
המחלל לפשלימלמעלל מ׳ שממל נל < •למיל לעש׳ מ מ ה מליל נכ למחלל נפש למ
והמאיהיהפזמעמיהיאטמלאמלאשלמדללליילטינלישיליעכנמל׳ לי׳ שלוא
»ל• ולאמנע• ל־כנסלאש מ ה טל אדש לא למחלל למנש לאשלמא״מלחיירממיטא
לננמט-א*נה שע* האיזיזמנאמנעימהי זאינסכפימייסהאחימשאינלייז״רע
אללי מליל עגמה שעלל למחשנמ ודעת! ׳מנאימה שעה מעזמהנ״שכ׳ יחשא מ ס
&דסהמזמןהאשי מלמ למי *מיל• ייןניי־ל 0ל מ פ ל חנה 4ייי שי־ממ מיעל
קניימ׳ הימל נעשה של גחשילאשא׳ של איס ט דיא לפי שלי׳מ׳ לא טה יאי• ל״ימ
»לשנאל העפר מאמר שהיה נשנש ייייאיןייייליולשדיחיל על ינ לן אל מיק מ י אלי
עיר למר הזה נמל  pשלן מ הילא עלץ  r 0שמימי ו י י זל! זל< איה לראש; וליעמ
אשי •אמהליןקולהטחליקיסהיהזה ׳לשיירלחיל׳מנמללניי ש־ייי לנין חמיש
לקנה דמעי לאיה הא ט זה היה ה מחלמ מ ט מ נ מ •שמינח ניטךד נני״  rליל לילחלמ
יזאשאיללימלמלעניןהנגמלמ׳שזממ׳ גלפ• זה נשא מ י י אן מ ׳ י מ של״של וחף
אילי ש! איא לא טינ׳ לימר  6י מ 1ל נל מללי ל• * ז מ ׳ ז1א שאן ?t .שח ס ר ימ יישפי טי
»יא׳׳ שנאמי שלנה לא ט ח כיעגק לייעל ולשמיי מפני שיטנ׳ נחי מה ייל• לרמימ
האאיזמ*ממיחטמייש*גיאןעש  pלשיזמ שלא נ׳מ׳ נלס חל׳ מ למשה
»השימ אנל נזלי גכל א מלש לח לאמדיס ׳עייר ליל יחלייןלש מ נלני ופעי־ש •אמי
מ ׳ נמייה שהה האיר ידפמ'לאיי ליעמ היא יי״  tלשנשמפש״ ש־.מ; לחיל נחשי*
ג ט שדר* יימממ׳מ יימנעי ימי׳ מ לעד׳דליי נא שמה יפני שמין לששליייו
*נפמאישקלמיןימדאלטק דיין ס ליך• ש שטל ט י וא״נס מ ׳ יאשט קלל
לשממוישליס ימי[ ט ע» טיעמשנמט נל משליקט לט׳מה נ י י ׳ מ מ מ ; ח * טה
ט איש • זהאיזייש *ןנלו למעמ ט׳מל ק הינק ולח מל׳ לשיי־י ל שליייו ינין
לעשרלעשכנדו שלאיסדדוו*ן זהע׳י לזה שאיה לטיט נג;טה עימה יוכל לייר
זלשערש יי שש לא זלה ט אש חל
•זלל' לטש ונס ק עחס יאכס יעשה נ י ע מ י
יד׳א הל*{ נלדה חלה לומי שלא טלא נמו ק מ ן ט אס לייי עגד
טי •
מ ה אס ק  bהחכירש דאלל יךיד ״[גלי דממ דילריס
ניטיס אשי עשה י
ז ט מה שיא־מ׳ לנאי
עשרה זט׳מס מממגךש לעגמ• איס לאשאי זע׳נ* י
גמשה הזאמ מ מ מ מ ל חלל מ ט למפיטס נפייזשה <כל דקי איש ׳*־ נעמה
»יזקלטמ» •
ק*ר
r

י

 ifmאבית פרק חמשי
יםבם
מכיש תחילה אל! הממי;
1זמ•
הייאייי-ס האלה כן הוא
קשיי
שמכל״* י מ ה ניני• חכטס !טא נוי
אנל׳ שמפני שהאי נהמיע
עסהאקוטלס וחנה  T O Tאמנה נוי
יגהיטשה לכד שכל! לא השא ולא נמשן
הוא איש אשר אין &
אלי ״יי־! כלל אכל
באשי יירה ונשה אל מבעה דבריכם בגולבש לא ייעלומ שכליו ול*
יזעל!מ המחמ חנה
מאיומי! הריימטמ ו
יהנאיעמש״הנשי״י' ושבעה כחכם ו חכם אינו לוהי לא תכהה ולא
נעשה נילש !נעת״כי סדב בפני מי שהוא גדול יייסי ואק ל! נג קנק
ל׳ היעינשיה יייינ• ה בחכמד ואינו נכנס לתוך היעימט1וטא עחס
יק השיג ומן הרע ו
הטייענ״מכלש ! נש
יזהכ־כיהיעה הנמש דברי חבית ואינו נבהל !היא הנקיה טי ל
ו לימית! גאקלאתיע
יכשיי ואיכן שעניע• להש־בשואלכענין
נה יכי יון היגייה
לא הימה אלא כנלש
ואומר
נייה ומשיב כהלכה ו
וטאהנקיאמשיגיי
שידא ט י ״ ״כלי
וכי״ טתגאי ולהן על ראשון ראשון ועל נייי שההגאי נויעיס
•״שט המיה ״גי ע אחרון:ייזחרון ועל בד־ן יעה האי ה!א אש שיש
לו ייעלוינ הייי! אנל
כייעגיו הנה טעטי
זהנ-שטטויי״שנע ש ל מ ש מ ע אומר ל:יי* איןלימעלימ שכלי׳מ
•ינייהעיייעשכק שמעתי ומודה על האמת יטגיליתי שש ל! י י ן
אק ׳אין נט! תויה
הש״שמשעטנה י
וחייופיהןבגולםו
והיה הנקי עה האק
יכ נעה ׳.ל עניני איש
חנה ליהי שהיא ט נ ל׳ ז נ האק ו
ויזה ״הנ־וש שעי ה״שנ״מ האלה ייי
׳לקכינ׳ הימ״נימתהט שיש לי מעלימ
דכייהננילה י! ״יני טיעט׳מ לי״מס'
ה״־ימ שמשנ נהה הנייע וגה וילה!
ידעניניכ״! ש־מכאייהנה וכי נ״ י ה
ני״ שנאינ׳ נתחלמ הטינו • י1ולש
היהמשי״נט ו יכי• כגילה שטאהא־ס
טאאישששלי ״עלימיליימימעליע
טייי״הנ״שןאיזי׳ גש״י !שנ״נאו
ה״יימא״נהאינה של״ימ ילה טלסמ
גט כנג־ה כטוכז שטה הג״שך אהי
על שייכיא״אנליש כההעוטנק ו
הטיה י פיעל כיעילועהנכשוככי ימאני
ינלגיליה יהעעיכ כההההיין ׳״כני וה
נכמכוגל שאייתו לכי שעשה כלה
נקיה מלה להיי״תז לכלי אשי •עשהו
כגיהיכגי כלע׳ עש!׳ נטימלטש ולא
היייי! ׳תהיה ט הטיהה״לאנ״מ ש
עש ר׳ שה יטה  tכן טא האיש שאיגו
שתהיה! הה ש!״ • ה ^ ן כמין ׳הה״ף
נ״שךאמי״נפז ויין ט יאש שכל• ט
כשיעשה הנטו טל״שיהגיעלהה טימ
אהנלהיו־״״וגשיי־כליגקי גילה מזי•
קי־שישיותסייאי־יי־״ישהייכמהכהה
שהנח שנטלה יש ו יכייה יי כמכה חכה
יוה שניט לכעה ׳׳שיהעיףנס ירה ה
לו״יהכג• להה יאה ״שיי ה״שגה
הניךאיש לעט וה גילת• כלי ידעי עכ״ו
שטה טמר וכשל ליטי א׳תש נ0לש
שהתנאי
וליטר

ני^ת אבות פרק חמשי
ולולי י שני הפטהס יאכל ט טמ*
הממנה כהפט אהמ ולכן כאי לזוכים
ושיטה זה כאכה שהיא
עעס אתי י
להעי משיכא זממנו נלמזי לללה מס
נטלה !הימכה כמג שאיכעמאל! הס
»לעל<מהמזהמישלשמההס מעלימ ש
שכלהמיכן היא כפ• מה שיפרש י מ עס
>>משלפיהאממככאמה מה כלס לש
»והמי!מהא הוא שאמי מיכי לפני יי
שלוא נרי ל המט נאלמה י יהשכה כה
ט לטייל מ ס מכמ החכמה זיזלקמיי
לכעליה יאי( הסגה שאיני מיכי לכנה
גלל כ׳ אס י י ן הכיה ׳יין טיאה ׳לירי
לאכ ה והיו לא ־עש כן אכל כהטיה שהיא
חלש ממנו •שאל יזפנ• ל rאל כי• ללייזי
ניזכחיל׳כמאמיק זומא א' והז חכס
הלמייי׳נלאיפכ־כלהילל׳ חשק *טס
לקנק האלמה ישאל וילמד מיי• שנוהל
יומני 1כמאמ היוכסכשמשנלכנ יוכיד'
•לא ילגן לשמועהיע הלמישעל איר
לא •חפי ין כטל גמג׳גה כ׳ אה גהמגלימ
לכי וכגי גמנא *יש להיה הי׳שיכאמ
הזאמיקהמימכעגימלהשהה נאייי
&שיאמשעירטזשאמ דחש ייש משה
ולנה «יץ!•קלן• על ^עוי יעל טממר
נג׳ אלין הג׳מר לאיו מטע לא אכל מס
אמ לאשאמ ש זמראל שמיטזמ ישה
!**למן טמל למלנטו וא״למי ילס לא
>  r j vכלל 1לשמ אל<ק אלילם שנאמי
וממי אלי[ אל ישד לן ליה לקי מי אמ
משאילה יאמ עילמש לכגיי זמקיאנה
איילי ט1ה ימ ואס משד לא ילד ע 0מלין
ליה השמ! אלק מלא שילעוי ׳אימהי
לההמסאג* חטרשלא יני למי כמי
•יי שטא נטל מהס כחכמה שטה אהק
ו^דהש ילק עמח לא עגו ש י זהש?
אהין

ק סש
הרפבס
•המגאי נכל־הזטא מלה עגוימ גלמי
יאיעיגיןיילחימ שליקייש הנ־עםר*
האדסכהוכאשי לה הטעלזאמ הגויה
שלמימהקראמדגילסלימימכממי ין
הנינאטקלקכל נייה ההימישג נה
ממישלסיחכסהיאהאיששלנישלו שני
הממיסיקהמעלימעלהשליימכמי ש
שטין !משיל ידה הא ש המה גשיכ־ן
נמיעלהיילגיעלימהיחמעלש-עה k
הקנה האהל מעש ליי שגאיג׳ נכ היי
דהה מעשה מי־יגק ייהכמ־ס 1ייכני זה
גיךא הטי למשכיל כ׳ הההלנה נ י נ י
•יךא חסמ עהיה הככלנה הה ה כשיל
א כיע ׳אמי הנה שדהכה •הה לז חלה
השטעמעלימולסעקייס גדילים )מכני
יה •טקמלילסשנהכאפשילמלייי )
וללייי ׳הייעש האיכעה ייהה ה :מעליי
המדימיטא שאיני יייגי לכג׳ יי• שנחל
קיט גחליי ימיגי גנגכ נע׳ ן יני• מ מ
אכל יניח עי שישלים דליה ולא •מלאר
ניה שלא ממג יהי א אייז על ייה שלא
שיעאומי לא שמעע׳ ילא •ידעקשמל
לש שמעהאייעהיה׳ יאכיל• נ״ שאפשי
לוליממולחלימיללטעמלהימה ל
ל«שמ״זטאמח ו י י מ ע ל ל ה י מ י מ
ייעל משכלימ לה כשמזעה׳ ישעה
כ״להכמלמעעללא כלל יישאי יטכק
נאיממל •יג  1״ליל לייןס לשע ע
ומאילו ולוח איד׳ יחיל נכלל ללשינ
זזל היינה •ליה נץ! מללננל וסיכ ה
למגיגטמליאיילישעללמק לכיש
הימי ש יליי-לללכ שישי׳־! ״ 7שליין
לשהללדנילל׳אולאמקש ייוכמ ליידי
נמלי לשנע ולא מענה גנע׳ כמכיימ
ללטיה יכינא כזה יאה מיה היא לנש^
נכ •עגה מעגקה «ה אשישאלנעניטס
 i <i > wשכשנפש

חרמבס
יי
0ו1):לעהמופמ״ענהמעניןה*י1למ&1
1אס •שאל נמה שלימו מוהעגה לפיט;
שליעמו ושנשישי לא•*!ממנופגי!
חמייי/׳ייגן סגה גיייייאו ׳* 1סלהמי״לג
ומלן הלה אמימאלא •סיג מגי המגלימ
ווה׳אמי׳שילנעגיןומשמכהלמ rn
לא ידה ׳!א אמי חלמה •יגייה ׳המעלה
הסל•* *סיימלמ׳חוייןייסמהשיאו׳
להקז״מ׳ ויאאי מה שיא׳י לאיויו שוה
הייןמ׳עילנלמיימאי׳הואאמיו א
אומיעליאשקיא*ןועל אמון איןיזן
ואלו גלה הס נגילש גההן מפגי שהוא
נלמ׳ שלש נ ט שגאיג׳!לא הגיע לואי;
המעלה•

י  rimאמת 0יק mm
#היןנעדסי ואלי המה ששה ט ה ללה
0לאשל ילי +ההנמש ממיז׳ לגי אילה
ונסאיסשה׳אגיולממנילמלמ א׳לילא
•דה גיסך מה * מ ס ן טלאטהגפמה
האיס אמי• מאש ליד *מפממה ידה
ונהטאמהלהשמ!מימויעלא!פנמ
אגל ידה ידמה גגילס ודליה נפלי אלס
ניגלה*דה גלילממגהגמכיייד והמיה
!אינ נמס
משנזלמנ״שנההא
למיןמי״חטי׳• יל שלא •פטיךו
ידמי״אנל ממה׳ להשליש מאיי׳ נק
ש-ה־הגדול* <ן1ק י י מ נ ו ט אונאה נ
וטלה היא ׳אייה מימ אל מ!נ! איש אמ
אמ! קנון עדיל ג״ש״ע מטף סרק
ייגלמק •יאה מהטנ־א נא!עה המלטס
ש־.כ;טלנמהאממ״*יעמל שאעכ• שלא ייגה לה*ג למי טילי *גנו לא •נגס איה
למיךמיימי״אנלייימהעדיס״סמיחויגוממעס׳ ולקאמ״שהשהמגמ מ ׳
עיןלא למי נאמי׳נה יט לני גי׳ל מריעה ללימל מיני היחסי מה ל• להקהל קיח אע
נל ה ע מ מייל׳מללהטללטגדהללהיך׳*ס ולמנה ״ ׳ 11לא ננגס משה לת1ן
מייימלא״יממניישמ-ע״שהוישלעלפנא י יונה ל!״י ששמק עי ששייט ל מ י
ולהן מ״ייי׳יוה שיש נא ננילייט יינה לי מ אמי״ שללי מימס לל מה שיגייעש שמעו
גא מ י י ימה ייה להיימה טידה יטיי נולה מל• מלמה לא ש״יה המיסי הוה ל מ י
הנ״ש הל  rאיי אן• ל• איי הלטה לא מהללי ״לל עץ מ ן שאמה מראה שאק נמאמ' ט ה
ג׳ יה עי ש״מי׳הפייטגיגל־ההלנהאף״לשיןטגשימייןימהלומי אף ואייה •ש ל•
טגייי שמיי 1היס לא ממל׳ ״לל עץ הנן יהגה וה י׳מק גדיל נגמל אלל אממוזן הוא
שהנמש י נ ה לי״י אף ל• איי מלימלא ממל׳ ״לל עץ הגן פן מ״ימין לא מ׳מ מטמן
<ג הממשמהגגל״הנלנשהגמךמייהנאשיהשממו נשיהמש״ע טעגמו נ א מ ן
ייפי• עץ מ ,נמל א שי יד ה נ י שגי הינייה יהיה יה שהיה להןאמינאן ואינו נמס
למךמי•מיי! והייהמגמהשאיגיננהללהשמי׳גהלייישלאימגהלאף עלט
ש־ש״עמי־שהעיטכמ לי• * י ה י לה * נ ולמנה למי ן מ י י חגיי! אגל •המיעיזז
יד׳שגעל-׳יעיששעיהה״שנמיימיחניא׳יאיי׳נפקיערינק מפג• מה וט ליינ
הלל לקליע הלמ ליימה יפני שה״ נימיה !עליניה!*ניס דנימה ימיי לש ולא ש י
אל״ ש״קיי״קמייגשיינהלי״י שט׳ מינייסנגאילינ״שיניאאי• הטעי״ס יני• לני
ממל קילש!כשה•! ״טליה לנהלה ״ןגניי^לןלאנמ״שיי נמייה יננינלטיוה מאיי
•ט• שלישיא״ימלמה״יגלישאמה<uליאימאיליגרימהאקנאמס • עסטימנ׳ה
»!המגהלאכמגהל׳מלהשמינ״*נינננ1ההנלגינניסישהמדנהגו מיס אנחג! לא
היו

yp
 rknjאבות B־ pחמשי
היי עגיין מיןליס יכא זי יסף שנה לא כ׳ עתמ האיץ כא־מ ליאת גה אז מידןm .
השמוהז מה שמי אמי! שנ־ס עשי עכיק•! uיזכ כעגק איש מינא שכהייזו מכס היה
יויגיעסהאלהיסמכלמיעיהולאפאימהלהכלל אכל כשנעשה ג!לס נמזישה ס
מהלה!הכליליישוכ׳היאאימח וישמע! אתיןלי ז1היסממהלן-נגןלחמ ההסוימאכא
לאישואש־ל !המיה מ כאכה היא שזאלכעגקומשמ כהלכה יינה ל!מי שלההממכס
»דעסכעהייו6אשי •מקי! עלי ולכן ישאל כענק עס מפני ממיל לא •סמפק כ׳ אס
כמזכהגנממכפייימיהעגק ווה!*מח!משממלכהכ־לאישמעדההמ המזכה
ל! כחיה מקי וזין לא מעיהקיהו וכמאמר חד כי איןזידעד אני ידשייס אשפיש ! מ י
לזהיח כמלמ׳י שש׳אלק הלכ!מ כסי! נכסמ !הלכימ עגדמ כענימ!איייז כ• קא׳ מ•
כמסכמא מיא לא משאליה כמסכמא איי־ימ׳ ׳הימכה כמג כפ• ש׳אל כענק ומשמ
כהלכה שלא מקשמועמלייד כמגממהשכעולא שעגה טכעימכמכמ׳מהלימיממאכל
ככלמינסייזמח׳ וגסזההנמזימטזכיהיכמי-עהכמאלמשלייזימ׳ ששאל מהשימ
ימי כמג המ
זאמחלימהשמומהאומיאליהסוהשמ׳ מאידהאשיאה־הונ!
המימככסגמלקאאיןידמהיאייההשאלהההיאלא״מיענקיישמ! היןגה כהלכה׳
»1ש גזה גכשל אדס אאייידייל 0לס כמשא״ שכאשי»(! השה אמה השמ אמיןלן שיעמ•
כנ(יא־י־אכיעחהאגכייאהכא• זמהעג־ןהיעחסאלהמ־אהיאיןהשמ׳ כהלכה
המיה הה שמזנאכאכשידאשאימ על יאזין יאזןועלאיזמןאידמןכימכנייזכידלייע
לסיילרכי׳ס כהיך• הקיים למיח אס כזיק א! כסכה מ כשיי ורזל פייש! כהלכ׳מיין
 p i tשעין• זה גש כידל׳ דעלמא שיאמ׳ כאלי&י ששאל למקה כ מי״ס כמ יי היא ואס
•ש לאטה מן  cללין »דאהשמה על יאזן יאשין כמנמאל אנכי כן ילמ א י •ליה
לנאוי זזיד כעד ממשק עזי אמי כעד השג• ׳מיד״־ אלמ גה מגן  aמסשא מ עמנז
כסייןש לליןיכמג ממכס שכללל היימ היאמש־למ׳דלמיחכהיךייומיכהנע׳ מימו'
לאימה אכמה כי• שיד׳ ל׳ הדומשיה נהנקיעלנדהאממיקחסאייא!• להקז״ כלימח
•כמ׳שהזהייהשמכמעיימשמיאניהיטמליליא׳מ!למיינו מ הנה זהז
ענק יאזן יאשין׳אהיקאתיק• יהגה איה ״דה גם כזה הה כנלממ לפי שה ש מ ניה
עליה מ ל עץ הנן אכול מאכל ומעץ היעמ נו׳ג ייעלה מאהל ״ימי ימה היא שנה הסמ
וליף אאי׳ן יא ז ן כ• יןיס שאכל מעץ הגן אשי ה׳ מו לי מכל מעץ היעמשהזייח ייייגז
כא־ד־ונה וכמי שאמיה איה לנמש מפי־ עץ מ; נאכל כ־ עדק צא מהלי יימנו ילק אמר
•מ על איש!לקה נ 0מעץ המ־ !אכל!מ לע!לה כי מה שדה ל׳ לאכול לא מל!הה שלא ידה
ל! לאכול אכל המדה הי שממנא כמכס היא שאומי על מה שלה שייע לא שמעמ׳ כ• צכ»
<!מ כפי היזכידה!לא כפי ההמפאיממכעמיממק ולנגיכ יעמה להיא!מ שהיא יזכם
ואינ! נישן אמח על ייני ועל מי אליעזר מל יידו שהעילה לה איי מ י שלה שייע יייכז
•מה ל 0להכיא יאממעל הייה הזאמ ומה איי; המידה ימש המייה כלה כ»א<
אנשים תשרה•! ממאיס לנכש איס לאמלילעזמהפשה נההלידא ישאל׳ יימ! ליה
עדעלנלמיהקימאמק־כןיניועחידדהילאנישלא שייעמ• שנאיי י׳י׳יי אליהש
יושזעמח!אשמעה מל מיה י ל מ י זקכעגקכלפהייזההליייייאו• שידה ייאש
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נילת אמת פיק mn
*ילוששמלתכירסללהיהנה מיה אל׳ הימה אשה חכמה כאשי אימ• מחש אליה גי •וי*
אלטס כי טיה מלל:ס ממל׳ ונכקמ! עממה וה״מה כאלהיס מיעיסינייעטה לה לימי
לאשמעמיילשאלאמט״כאשיעשהמשהאימננוולאממשאלא שמעשה היא הענמה
»ן׳ של ש ־  1מ ט ״ ש גשמה י היידה ה׳ שמ״נא כהלס טא החיס יייה על האממ ׳מקלל
אי מ מיי• שאייח ׳לה י1ש להניח שייאה עגת׳ מנינה ועל לן איייה מייה אנשי אממ
שא•;׳ נכלל נירא• אלטש לט שענינו לטחמעל האממ כישתעאימה הלא מגאה שנא שי
עבש א־׳ ן הנטאיה אמי1ע׳י "אימיןי מחע לא אכלמה אמהתשאמכתקוס הקיש השיט
אלי; שאקהכהןאיכלתשאמכאטנימיישמע משה וימול עעינמ לט שקכל האמממט
תלירדיאהק <t־ uי הכה; כן עשה כטהימכל• מיק י והנה ככלל הנוייהוה והאוהיה
רואמטא שכאשי •לי! מאמייס ייממלכ• ול ממיי ווה איסיוה משהי יוה מטמא שיטה
מ׳יה על הא״מ כט לאי מי אימו כ׳ כיין שיש מ י י ה מ אק ייקכלין יכי• המלממ וינח
כיל כמוקמ אממהש יל! הכיה •ש :ל׳ ואמא־ס יטה אה השימ אמי כמה אכלן מי»1
ייממ־ימילנמשאמלא ט מ מ ״ מןטהלההלטחמעלהאיימ ו״ אלטס אממוהס
עשיכלכךשלאקכלילאממלאלל יקלל׳ ט נ הנמש טךמיט י אלה הס הו מיימ שחש
אומימדחכמליייכמ-לוחליטקגטלהיל המי׳מ ה״עחמ האלה ימנאי כגילה והוא
לכיישאקטמכמללממכ״הילהדיואחכיטאייוטכהמכמהלאק• ולקיט׳ נט
לט־סכלהזיש נעינמיחמיככטמישהיאני׳ל ממני כמכמל לא כיה שאמי אליה׳א
אייימ• •ימל ״מיי ״מ שניל מי״עו מ ״ ה הן ה׳חלמ׳ ליכימה אוק ע י מגוטממה עו
יגחקימןיייליהיינדמלחמטגןיהנהאק לאייכייכחעו תמו לא ענו ש י העמיק! ואן
א״י אענה אן• מנ• מלקי אכל הטלה נמש למין יני• הכיח ט אנשי יעלא מינו יישפע
ואיני מ י י נ מ ש מ מ ל ט נ א י  1א ק יעכיזעהכמממהטלהנכהללהשמ לט שאק י״01י
ליי־י איני שמל כענק ואיני יישמ מלכה לט שאינו ייטי א׳מו'איני ״גיע לא״מוו(
יל־יסי שכלי אינ״׳מיהמייהכת׳ שהה מ ל אומי על חחחן יאזן ועל יתשון אמתן
כ י ל ו  . -שייל כטנן ילט שלדמק נמר עלמ ולא מ״ שלמהמל מ׳ ש ויכלה יילומי לא
ש^-מ׳ •לא •׳מ •נל לא״מלט שלא מעאממק״י״ וכל ול ליל לכי שנמ ייכמ כנויע
שלמ ט•״-׳ עילימ נמיכיממ שה נייימימכחטמלא יעמילא מגינה ושכינה אלה אשי
כגילהנמתי כהיסוטהכיי ש׳כימ• טנניניהס והיייכס ט על ה״שנה הואמנתלןף
אגטס אתטס שהס כיי ו ע  0האק יייק <טלס י
1

חיםלס
וענ שלכהייטא
•* לנ״ןלק־זי
שמטה השנה
ל״שנלטאמ שנעה מיני פירעניו באין
» למעש משי •מטי כ
״ י י עירימ—ן
עס״ל **•*-־ה •*•־ל
כקנמהמיןמוילקגמן
למוכי יינלהשכ־עימ ,
ג ן 3

״^^,,,,״^

עכ־רות מקעתן כעעיר׳{ לה •מסי מאשי •משי

ילמי־ס העכע״ס י וכקצתןאינן  D 7 p ' iט ה י י ט חייעט•<•
ניעג של ההימה טא
ול1ה״כיאה*יוני
שימעסק
ל•

ק ? jא
רםבם
ש״מעסק אדי כמלמייו'
ויןטש׳עיייי׳טסאשי
•ידזדשלהסער ש
ש״כשישהארץ)לא >/
מ ר ע לעע הירממ
לערדעהע׳לס <רעג
שלנליהה׳אשלאימס'
כלל׳״כטהנהריע י
והאגידס כאי״ י י ט ו
*יין אשר על ראשן
עטיהדק
נהסע•
טאאידיהישכע »
יעיין ט •יייש רכים
כיטהייטאר יעמע
הדין טא ש־טן כיה
שאימראי״

גחלת אבית פיק חמ«י

•לישנהנמשנההיאע רעב של בעוררת באדת
•רמי לעגעיאדס הא בקעחן רעבין וכקערתן
ט הנה ילנאמ שנשי
 volשלא
יאש׳נה כמהשניינע עבע־ם
וןמנייחיןהאלטאשר לעשרו ועב סל כהודה
טהליכגן כימ
שאמר ושל בצורת באה ושלא
אחרההאייכעג׳יך
כעגג׳ןעאכלנכל •ט ליטול את החלו־־; רעב
•יויךייןיןידרדי > Jשל כליה באה! דבר בא
מגידמלן׳מילייכמה לעולם ׳;ל ביתויהאכירו
שאמי אחרה האדמה
»עטיךיימל*עה בתור שלא נכסרולכית
הכטיע• ׳כאימת דיןועלפירותשניעית
בעגגיןמאכלנה רמי
עלשנעהמהיההעס חרב בא לעולם עלי עניי
מנייעיכאימח ע 1הדין ועל עמת הדק ועל
»נך אל האדמה דמי
ימנאמ הכידיסבתורדהשל:־־^
לכסי הכל״ה
מ נ * נה ק שנעמי' כהלכה! זדה רעה נאה
•דינה כמי שאמי
עד לעילם על שבועת שיא ועל חלול השם t
שיכך אל האדמה ט
•יימנהלייןמעטעפי גלות בא לעולם עיי עביז־ד־זןרד־ז ועל גלד
^מיןמלעט־עזכ• עףות• ועל שפיכות דכים :ועל שביעות

לטטך־סטד-אטס
שיההיתנימענהנ נ
כהיטסכטהשכל כ
גאיכן שטה שמי על שיד יא  0יאכל ילד לעילה עי• נישך לי ייושאי טלטלי ׳היילמייע
»ד נאש־ נשה  tהיכייס הנשיי״ש נמדד* ט יקכאה ׳המטה ׳יככ׳ י עד שיעני יה היה
יייכ יךן על הכל אט׳ ׳•המט עענ  x 1שניר׳ םכממלעהכייהה מי לי י ׳רי׳ כינע היש
וכעין כשט׳נכל טה החהשיעל האק הנה אמ־ היכר גכטך ששי משל׳ כיה מימה שיה
ונדשמענייהאייןקיטהכלימטי״הרע ינ,נשעידכנל׳ עחשיו-עעהלטןככ׳ נאמ'
כעינלמטהכאדץ יט־יע־.־׳ יישנ ה׳ה שהעל ט עיכ* שיכ רעל ככל נ יינה ידלר
ואיכיתיירעהעליעשץנלאדככייהע׳נ* הימעליהעלייכמייזלכי כעדעיניע־ההלא
* י מ ח כלס ככל •דשא ט א :שכמי שנסעעף כיין האיט* י׳איס ככה נסעעש הרשי
bס מיט איש  bידן׳מ׳<לק אמיכ הישנה ו ייני םרעניע כ*־ ,לשלש ט טיעגמיג
קיא מלשיןפרשן לעטר שט סיק הס כיע׳ן יייג׳עכט״א־ש׳הנה נןהל׳גזנמהיה סש

האקיו

נחלת אבות  paח0שי
יליייעג• ל י ה » ה י א * » ט א » א * נ נ י א ד ס * ז « ן ^ ו ק ^ ת ן א י ג ן ^ ו < <
או נעליי אימן משא מנוילמ המעשי אשי ניגן השה למשימה רעג של נסייג גאה wn
לימי שמנדמהס המשי אי •ממעש על מליןז אמי יממי ועלמליזזלאיהסיינאיפן *היו
יןנמס יענ־סיקנמס שכעיסליט ן שהסלטלו יימגיעהלהונה לייא׳ יי ומשייד! לנהויו
וחישטימהיהמיהנגגיהיהימסיומווניימיהסאמיהנסי נמהמיליקי[ הניא! אמ
הידעשי לניינהאיני וטעמי נא נ איגאשלא אפמוו לכס אינאוהנויגהשמי יינללהןאימ
ואייייאשימעייסיממסממטלכהןלהטאכיכהאל נימןוהכויעגוע
©יעלה!
האהייאינמיישלאלעשיילכאשיישיאלנמנו ונמיו שלא למתמעשיועכלל או
•טאו עליהשככמהמלהמימוהין1מווטז!ה*סהועיס שיינמישולהסעי שמשמע האדן
ולא מויעכעעהזייעה למידע העולסוהיא יעג של יידמה • והפויעגועהגישנאשי
נייח גכ שלה ליעיל אמהמלה שהיא הטמגמלכהן מהעיסה או יעג של כלייה כאה י יוגה
לימי שלה •ימי כלל <מ* הגהיהמיהאגיד כאוייז ויה שמין א י על יאשןנמשמכןס\
הימכסוהימעמדז*ל ידי* ככ כמה מדלייךן יההיןרימיעליכס נהלה וויעתסליין
אל מייןי׳ כהלה מלה כמלה י טנמה שאימהמאיוהעמממלכימוידמה יןנלה נמס *א*
ההא משמשכייןש ממיישכא; ייןהעהן ילאסלייעמליהזכיז מינישיענהעיד1י1
על ו ממ• עגי״עןלא וכי הויעטימאיזיהמילא עגייועאמיז ״כלמנועלאמיגשהועוי
אין יןראהרעגנהמהמלהגממיסיעגהמיהסאיגסטאסכויעטמאאישהוא היעג
וידזלכ׳ ג ט ד מ י מ ו כ• כי( שמה־ה הטס הכגזימא! היה! מה אי יהיה יעג נלליא׳ נל*
כלל• מיגשי•; אהיילהיעג טא י אה כאי מיי שהה גיט ענייימכ׳ הגה יייןנמן מעשטן
וייןנמן אינ; מעיין!גיי! שלא ליגשי כלי נמחל מעשי אה לכל •*־ 1יאה ליןטגיהעגייס
*המהיאוטןיךאשידטעגיחמימהלטמ׳ •הי •שלשא׳לטהלמהעשה היני יק
כורענימאיעילליימימהאיירומלמיה ׳נהכייה שכיעימשהיא י נ י אמי מתןילן
עשה יללה עגייה אאמ יק שניעמ *א והליל ה שש ללל נעגייה אהמ נההען לי*•(
ממ״יכקיהמויןשליוהילימלימ שייענימנכג׳ עניי וללל עו עעישי ישממויג
והמגה״ה ראי
!:היזנעגייימיזמטזהמסרעגירימלטהאימוהגטליסיימ׳
ל-עזמק גיעשיימילהלה *היה היעג א!הענייה מהיעשי!ענהמלהאאמויעלי איוו
נןליסכר מ י י לא לישעי י ע י נש י ע ט ן איה היא*( ה ידג• היעגהמ ׳עונשין
ונחמיכאג׳ זנגין היעגיהכסיהייזכלטהחייההלאג י וייןשהגהלן נשיי זגיונ•
כ• הגה זכי יא זנה ענין הייעי!כיער וכי טיימשכ״עימיהיה יי*׳ לכלול עניגה א»
עה המעשיימ״דש עס *דממהאיץ ט היא הממה י והגיאה ל׳ כזה כל! היא שעש טיי*
שלא מנהגי כמיש ירהז;כ׳ אש ה מיטיעומככללהזהכהטרעוגשהיאכלריה לשלשמ
יינה כסיע1מה!יה!כל״ה כיי שכ״ישמיומלכי יההגהיס״יהייהכיין כה לטטע
אמעמהישנה הימזגה שהיןכה נכייעי• ,הישעיס ט כיי שנא; לאיה עינש חעא• ככה
יכיא כעולה על מהשג־דק • ז ייניסיענהמוהנהנכלכיסכרהוהלטשהיעא שש
עהםכעיטדיןמייראהשהשימגירהיטמיעדרהזגה נ * נ ע י נ שטזיי ונמוןן
נשידנה נעמס ונמגה האין ״טלה וען השיה י ועוד שכרע! הנןיגה •המ ייטיי• כס־י
,

סינ

 t b mא ב י ת פרק חמשי

ק^ב

יזינונאומלאננ^ז׳מהימהיוהיוהשיגלכסיישאמכרימצייישמאמויע• •TO
שיהיההאכלהישיכעסלכיכהלא^יהיהיאא׳מיסיאכלמם לתמנ לשינעעור ״עד©
נשלוס למי שאמי ינממ• שליה כאק ׳היל לא מעליי לאינכס  -של ״עדה ננישול PT
יעה שלאמי ׳השליד מיה יעה יק האק ש י יעדס נהנלמהידילימיהמנטמיהמקי*
לממעמדס אימש יוה! יפנייל׳ אל מס ׳הפייל• אמגס <הינמ• אמגסיאמ שעס נל היממ•
להוא לה •ששי הימין ל• מורי •אכלי ישן נישןלפ׳ שמניא׳ הישן מפניהיזיש לילימ
•••עדסשיננטזיןהי^מיסלמישאמייייפמסאמאיממסיסינממ משכני נמכלס
עעיאימי״אשכיימיס׳משלכס ׳מלן־ אמגס קימידזמשייא ידשמה כאין כככיי
•כמעלה הי־ לך יעגקהכיכ׳מ נולי׳׳ ידניההשנימהאלה יאמנסכעגק הקללימ
*לה להסיה׳ל״עש שאה לא ישמע׳ ילא •עז אילהמלמממ( עלמה כירך הה1מה שנשי'
יניס •ספה עליז׳ י ש מ יוכיאימהלכלל נאומי׳ אף אני אעשה וממלכשע! ומק למיין
•זןהכללימ׳ יאאיקיאללפרשאימסלישמאידלאלאיזמכא׳מיז ׳אסיעדמלללי(
משמש ל׳ ׳•שפמי ליסיה אמנה שלעעל משאממש ׳לפי שנפי הזאמנ!לי׳ כיי שאלאי
גכמוניסיעמממיהשנשיס׳הפיעגממהאלה ניהנה׳כיהיעגנפעי״סידיה
מעסאזהיניכעסא ״ההיכפעשא ׳הגלי מפעי א לק המי המגא ש׳ ממי סלעלמע
סאלה הכאיה על •שיאל לאלמ ניקיה ל• אכ כלשנמה ׳היא אימי׳ ו ייני סיעגממ נאק
ל שלש על ׳ ממי שנמממלא אייי יה על טכיע השלש הכ׳לל ל אש על אימ־ל  Irvייעיי
על שמממש כאלה ז ממיפייערממכ״דלמקעלאנלס  bאאי ההפייעגממ האלס
לאיזה ידן תלעגמימלמ ממאי ׳לכאי ׳כ כאל משנממ׳ זכיי שלמ יה למהילה שיה
גיעגשנאמי ׳שנייל׳ אילנאין עמכם עממי אמשממה ככיזל ׳אממינכס כנמ׳של ומפז
ל׳מי הנאק ׳למעיו אשי אמה כ׳שידש כ׳ של׳א למממינגס ׳ כמ אלנ מנ• אשכיי יאכמל
איילכשאעג׳יאילהשמס׳לאיתג׳ משיכמלילהכיזל והאדי׳הלאממןאיל מילה p
עלהיעגהוהאמייהמנאשליאייעגשלכלימתנלל׳מימפנישמס־יהה הימי י
»כיאי שלמ ו ה מסל לממס גי׳ל• הייעשי׳משלאל־׳ כימגק אימשימ״פשלפי וה כייעשר
השטשנשניהשטסלאהמ מעשיק ״אלמי אימי לממשלה׳כשנלהשל־שיל לא יד׳ נימגין
א״ללעג״סכששיסכת׳שסההשהיה׳אאימייקנמןיעזיקיקנמןאמן מעשיק
׳קללה אמן
זונה ל׳מיקנמהמעשייממעשיק שהיא המעשי היאשין הג־מ^ ללייס
ייעשיק• יה׳אהמעשישטימעשיעל• • יאמי׳שיכיהמגאיההיק היאזן מהיעב
וליאמימ למק השנילדילסיילה ׳לנרפה יהאהי יה אף^פ• שאמס כןכפישה ׳לנה
לפ׳יענימהשג• מי.׳ יעג נזכד ככמינ נא׳ידמיכאשפלה אל ערמש ע׳ עממה כמ אימ
נ י ד לכש משה למ :יאשי עשי נשס למיכה כממי אשי יהשמ׳ לממכס נ״שקליאכלמ•
•לאמזכש׳ ומנהל׳מישמ׳י^עליהסהאימיסנ׳קהיזלייהס־משו מפגמסלעייס
זמפג׳ זה ״לכי ייסי הימדאה טללימה הכה עיי יפני
ילמ שש נמניי ממגיק •
•י*׳ממהאימ*סימנזקמליל0ילא קנח אמ קנייה וידה היעל יכ׳ ^ י א כ ל ל לא ידה
מיא א׳״י׳ כ י י • לכס מעה למס חנה לימי מלני מל
לכימה כ״אכלי׳לא ישלש ־
שמי שנימ׳ לכס מעל להז נלענר למעל וירעש׳ לנה שד עדליידע המימ־ס עיד?
יזסקמ
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יזליןנהיעהמי)רגטלהמפטהמסי עישתכטזהיאפיעשינשיס לאתס נימיי H<1
נשכמידעוטז זישט לכל אתמלחמה כמשקל כל כך •היו חשים עליו ויאכלו ולא •שגעו ה מ
יופגיה״עויהשניטהשכתככיש מהי׳נג יישהמגאשהיאיעג של מהומה ושל כנ׳יע
ויכה לומר שהממכר׳ ט גט רמהשנה!ההומיכהא! ממש הגי׳ עלמה ומיני׳ הכמיכ ייי!*
 rt׳נממש ט י אי מ כשכר־ לכה משה להה ינ׳ וטאר התגא שטהוה ככשעס שגמרו שלא0
ל .שי כ ל ל כ• גל״מכל ערמישרי 1יסטה׳ על עגייה אהממנדל האשמה ע י לשמי ואמש'
לטש נמי׳ שלה ל עזר על המעשי ראשי( שהיא תתמג׳מהכהטס ׳הל׳יסשהס כהנו עמיו
להמ׳מכינג ילק ״יה כ ע י מיה יעשה להס הכה כן כ• הא היה כיעיל מעשי שני ומעשי
עני שהטה נשילמעשרראשיןשהיאהתותמורע׳ר״נא ככושמוטהןםרענ׳מאחי
יזהיעג ההעי קשה יטה א!״ ט מזי׳ המין ה י י הגוכי יאה כ׳הינא עשיועו ל׳  mויכרע•
אמנה אך• אט ע״אנלמה נ שי ט •:ה י נ ט כגימכה מאכל׳ הנה אש ק נוי התגא שמאת
שהמיהזכיהוהככניעגיי! •מה״נ טטה״קאמימהשיענ! שמיהנגילהעייה״וון
נל כ ך שמיט לאד ל נ שי נניהה ׳ננימיה ולק יךא׳ המגא יעג של כל״ה לכי שהיא כל״ה
לגגיס לגנימ ׳הטיענימהטא״כלהעיניס״ממימנלשטלאאמיכל״העלהעג*
וגיאי שהימ
הש-יישכקשהיאנכללכי״ןהיאשןטאהיעלנל״מהכטהשגקיאמכ(
וה כמ שי ג״ג׳ וגמי׳ שלא לי־יל אמ המלה כ׳ איימה ל״עלה גמיז ת׳ שך עניוו ואתי עתו
ייגהלימינמרו שלהלעט־׳שלאל־ש׳לחמהיזלה וי0עשהיולה7לריי׳עשנמניגלנה1ו
» י ו;אשר •שימל אכיל׳ היני המ׳יעש הטא •מיל׳ ״למת! גש ״ לא •מ{ לטיכ ולא ׳היון
ללהלא״־עש׳לאהינהעיש אכלי כשי נטהה הנה אה ק היה התשה הראזן ננישיל
יייעשי  x׳ !י״עשי עט ולמשא השני ככ״1ל ״׳עשי ראשן ׳המשא השלישי ככיטיל המלה
שיה שיי שז עגי״מנטלימ״ מזי כמי שלה הכיייעגהמוג כהרינה ו! למעלה מוו עוד
יזכה כלי שה ש״ע־אימש הקנה כיכינהימי׳ישלממ• י נ י נמוככס יזנה לימי שגאשו
מיז עלמה המ מיה י ׳אשכי מל עימש ישלה כמוכה אמהיני •כזה תההזקהני׳ל לאין
שיעיילט שלה הכלי לגאמ״זהילטממ״אימורניק י ׳נימי המנה שהשיעג׳מלזה היין
נל״ימימהה״״המגמייהשלהג״סיילגייעלכיטמשגיעימיגיא׳יזה נ• נמיהיש
 1״מ• מ״גימהא ניךיז ״•מה כמ״ ש״יה חנה לימי שטת נן יימיאו• לטמכא!  rהשא
אן• על ט טהי׳ן •״•ה ׳כמיכככיק מלי גיעיימט״יממ־מה ״טנה יההקגא אטה ׳גנני
ניי• ש—ש הננקיאטמיטיי שקלי •י-״ הו •ידויעויאיכשישימ׳מטממעטא י
הג שניי; ״מ ימי; לה״״נ׳ יא״ ,יטכ זה ״ן ה  pמלא כה! ן ׳איי!״ שה כג״יא ה י יעל הי
שי י״מומ כ ־ גשל< י ירמימלה גשלו י ויעיגז כיי׳ שמיס כ־ילאיה ״מחללין ניץה הכל
דני שלי מגי" ,מטימימדכי אמכל זייע המליכה יכני על כטק לא מין יית׳ גאנה אמי
ימימל^זיכל״יךהשייקטןאקיקההלאיעשיייימהדקל״שהגההנילא אעשה יממ
ה־קלייעייהההיהלאנסעימיהכהיטמ״לאכהכמה ׳קא״יוכמסלמשלי י1יעוז
אסטדזמניסעידקדןאקטעל״טס עשק יק יה״ט להמר כ״קיה טש לק א ן יק
וכ״קילשהקיקישיק ה נ ה א ס ק כ ט ״ י כ י ט  -מ נ ׳ *עליימימהאיי״״מגמיילשלא
גייסי-לכי ;ליל שני לעג גיס דזל״ הגה ליקי המימיעשלס נמ• ט י ל ׳ככימ שמין
(
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»ממן מ6יי ללי!« ק ל  p r ^ r T rאס העלימו ע מ ״הה אי שליי טיגה לאי־ן
ולא טה•טלמכTיכ•מpלהענישכהסטעל כלס •לא הדלי למקס מאיד ״ודנה
טזרזהלמי לכי שהיא היימ מאה מלמל מכאילמשנמל ללעדי היימ הכאה ייכט
איה גסטלשנימילעגייימלאלל ההנסילחמל״ אלטני ילקה״שכש לי1טס טא ״לא
אלטט יהל יחיש לגיןס גקייד ׳לעשימ״שכשז • (איילה טייממיעימלס טיימשנמ
השמשה שהה לענ״זט שלייץז אימה יש שה להה טי יה אי שמעמ אימל ט ח אהי׳ טיק
שהימלכעייקהטמ למיל ללה להיהמש־הנלה לנהייילן נמת״ל לייטלהילי שלט
שול הט לה ל ; יי; ה־לייה א שי ל:מר ה  rיייי-ל ליק ש־״נש לילי שלל טכלממעכ
גלש יטא מיה כעי יטה •  1ל ט שיינא למנא שד ללישה ״שי המיל שנאיי י מ א מ
עלמה איל ניקימגהל כימכיאי יאמי *זיל לא לעילה על עיני• היק יעל עיימ היק
יעל ה״יי״ס למייל שלא להללהיעמייהיק טא שיאה־י ייעהט א מ ה ־ י ן ילממ 1יע״מ
הזק היא כשיעימ׳ לדק ימיה שגז מ המימי יאק הלק שעיני׳ היק יעימהיק עי-ק
אהי הס עס הטיה למ יה שלא להללה ילקמשככיקכ״ה״ילק•; ׳ללאמיעליכס
יו־נניקממנקסט״מ אקנימאלאממשנא״יאסלאליימ ח״הילילה• יכממ
אממשטדמאט׳ ילקטי״עלמנאעהקללמ׳ שיחיל לא עלילה על אלה להיימייזלל׳
המיילל• •פין״ י להיט לקשל על משמיט ״הללי יל׳״ד יעל היכסיטס כימה
כאמ״טמילט ש־ילא ע י לטשה י ע י ד עייענימ אמי שנא״י ׳השיממ׳ ללה אמ ה מ
השיה ישכלל אמכסיהטימהאמכהי־לכהיה״עישהאמגס ׳נשיי ייטלה שלטי י
דל״יס יעיס שמעשה האיל היעי לא ש־ליימ ליל־יהילנע־יכ לקשט י שט יילה אמרה
ר לשי ל לוא שימימ! לנה ילכ טה״נכל הליך ׳הנא; הלטס הא ־״״״ס מט ׳הכיימה
אמנלממלס הנ שאן• האנ שיה מטליה מ״ימייל״היעישה המכה יטשכעגייה
י ע ד י ה טלכ׳ מ ט ס יזט ׳נשיי י מ מ ה לק איי למגא שיה ליעיל הי*ג לא על שכיעמ
שיאועלמלללשסוממעשלשטעמזאנכללמליל לשה טא שנהיי 'לא משנע׳ נשי•
לשיך׳מללמאמשסאלליךינ״כיאייככילאליל שטל ״ מ ככני ״יל הימה נעישיה
עלזלנממילטלקשלאיס מ י ל אמ מחני מיאמי ח ל ל ליטי ייעלמ ׳של״ימי
עסלאיללאמטיאינימישנאיייימיאכליאמכס מהה על לל אימ המק !מייל ה ק
טזילי״שלמנאדסער שנטייל ל׳ מ ל י ל שנא״י נישל ללייימ ניי׳ ילכק כ״ה
יייילייחיטאיא־ל״״השאייהמימאהייהשלהמינמאמ־מהש־היאה נהיה לא
ת! סיי ל' אל מקיי לאלל אלא לאלל למי י שיעל יןל ^ ל ט ט מ י מ ט ! ל ליי קללה כיי-לה
יל־ין אסילמא מיט ללט־ןלילט שיני למשל עיי שנזל־ •עי״ מה־ ״ללייעי• מ
קשה ״ללהיטאלנלימשנא״י יאמרה אימ לגייס ע!יי לטאיילמנא נל מ ל ״ לעילס
על עז יעל גלי' עי״ימיעל שד יעל שמיטמלאיק י ט לכל עז היל לילל׳ נכי ה י ק
זלא שי •שיז! לא מגשי יישכש  k •7ל מ י ק טל ייי י שיטי ימי .י נ ס  :י ל ״ עיי׳ מ י •י י .י י י מ
לאקכישילאמשמאאמא־יימי י זשיטמלגהקמל •ללאקנ״ש ולהקל־ •טעי
כ מ א ט שבן כל יטיל י־טן מילא־ק יהש-של טילה יכיממ הי.יז:ני ללי.י1ט'
ולק הה דטז.ואי ט1ה י כל משר ההס מכיאיסאל הגלימ וניייל ל׳ שילש; הכמ׳ טקס
»י
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נחלת א מ ת פרק חםסי
5לס5ינא1מחוה»מיאמנ״יממס<מימיאמחמגמסלעיו עלחשאמע! ׳נאימח
»נממיאמעיילה על!עיי גלילינ :הע־ר על שפיטמדמיס ׳נאוחח ונעלה נפשי אחגס
ייזז לגיעשליא נ״עילכאממיעליההאמינממיאמעךמהחיכהיהשייזימיאמ יקישמס
ונויהש־יימיאטאמהאקיאמכהאזמגגויהול״רילפישש״ןלזהאז תךס! האקאע
שכמידהיט• לקראההמנאלש־זן׳ שמינומהאקעסהשלשהאלה• הנההמגאריוזה
ל מ זמהמגא שנעה יז־ט פורעטזעטיכד שהיה זה יזכני שמר נזנח נפרשה עש הכני
שלהכילליהכללהעגיר׳מכלהילמה״חדלהסאימההעגיחמשהח״מכנני יזיה כפי
ה״יןכלכידיהשכככמה״עודיההכילליללריעיהמאי כפרשמליןללימשלא כהוריו[ ט
אה״טיטה והמגאיגהקעשה״ליעגגמיטכוטעטימילאעשה כן מהמר וההינ
ולחיהש־דהוהלפימפישהנוכיהיעכנ פיעידס יזה שלה נזכר ה מ י והחי! וטזמ
ושללכפיאטמילהשיייעטומממיילטסוליעגיחמל״טאימאימסממחלסמ!ההגאי
 Jנ ליל כ מ י <כחמ ינחל גומי שח מכריה שהה יידה כעי הדה וייע״חס׳ כענינש
נכלפייענימ״להישננלימוכיעו יגלו•׳עייימישפיטמי״יסישחיעמלאק לפי שנלש
כמ ייל׳יש ככמיטהעלי״שזכרכיוימשטעימעסהמימימשלאנמסי׳לגיאס להחמ
נלה מייה נשמ־יס נ״שייה לנגיה ואה ״פט לאימימאשי יש טטהה י
ל״למליהש״שמהאקממהגלימט^ישפיטמי״יסשההעניחמ
האמנם
חי״״מכעג״ל יאי׳ לעיין עלמ כינני ׳עשי יווה וילע׳ מריעומממ
כאי״יל שינימן״מנמאייזללוילמ׳ טעי[ •פלטאנימןליעשימכל כינינו יאה שניילנ
?!״״.ויעלי עליה לכין ׳-ניימלח־״לכ״נ׳[ ׳עונייה ש״שכיעיןאימליןנמ שטס כי•
שעחל; טולל׳פ״ •על-ע .חמלטלזהנש״י״עההייעטימהאס שיש״עו ואס •חילי
יי״עי׳!,פיי״מיל לילעינשלילייהמלי״עליהטגינשזה׳ זהספיןהזהליעמיגחל היא
מ י ל י י ה י י מ יעיטשעה״כ מלש״״שהכטשממחזקנחהחי״היילסין׳ כיריעיה
מ ל י ל ״י; לן ליךל׳ ״״ני חה כיעל נפש אעה לפי שאה היה ה י מ כן לא היעל השנל הוי
כל־׳מיח־״לנמנל־מ הלש־ 6יעישממגיחה לגהשכיה יט עא״ח מה נחכל כשנה
ישני.׳ לןלי׳ניי־עילאנאטן חממגיחמיניוםימיאמכיכמיללהכשנההששיעועשע
אמלמטמלשלשישנ־ה ׳טאל״׳יל שלא למל לאין חל׳ של לשמגושין אל השכימה
ליי שממ־מקכק שכשנהלששימל מלעישלגפעי״ה •ימי ״השנה היאשינה שחגיא
אחי השכימה ני ״ייחלחללילליחלנימןכלכחל עשימחילייזגמגיאימ •
שחכיילשעהל״נילמכיילינלניןהמיט מגיאמ האיץ לא היה עונשה
גם
ולכןחכה ״חכמי החר חשנ
כל כן -דיי שיג ח לע^-ימט״ שח״יג! י
שליה זה ״״נ׳ לשל׳מטוהע־ה לנפשימינ׳ לפיןח יעיטה •עיי׳מ השי־ץעימטעניט
ל.להטי.״ לכלי ל -כ י אמהל־״ללגיפ״ממי״ר ״כלי ממשכימ לנפשה ילק מאיי
ע-נלה״ כ״ל שכילל -נ מ ששמי״ כויישטמיח־וקל״נימ ששמשנייישנה השכ״עימ
ש.־ ;.ט לנל כיי מל שי .מל נמעייי לכי׳מ׳ ח־-למיל טיממ׳ ׳י״עגיי ג׳ פיל כשכ״גייג
•י״ לא־ליכשנמלשיעללחנמכ׳;לעטרי־.לח־״היי[לממסיןייכלנפש כלגיוה׳א
ד״׳• ׳ה״שלניך.׳; שלייעיניולנהגעח״ג׳ עג  r \ rי ועסלממהדעמהזהכיעגמוניינ
י
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מאוילליייףאחיישלטיגסטמגשגיעייגחיהאיהעסכלל״יי׳ אין סט; t o r j Hx
לעייל לו ל לתגליעכיגועלשישלטל״סעלאללמעישללסתכליעעגמ״ס געגיס
וללמשל!הית!׳ תלש לעגיט לגלגת לאיס כקנין שלימו־ל ליא סכל שגיע ׳א•( י ט י
שגשעכקכה!שנחזגשליאיילללעליאזןולטנה לראשנללייליל זה עיייעמה
שכעגש למל שכיקיה יאס ליל זה כלכי מכלימיסמלשמעל יטא גל ק מגליל מגיע
לשגמ למהלתגא איי יייזישהגלימכא על שמישעלאק !לא זכי חליל שטלמילא מלל
הלא דכי טא לללייו אלל אמילמלענק לול היא שאק •• beש לל לעגיל! xלל נכלאה
מושגחללקטללנסץ האלטיהשנתהלעלמנה יללתי• גאיתה האק גא״ק נכלא י ה
שאקקכשיש איץממימ׳ ולמישוכיילכזלליאייטכט שלולנל לקשי ליתר חזי(
יוליך! עס הגליל למגיע אייל •מגא לעמיל לגיוללאיויאימןאשיליא לא-ינעלחחין
שיהיקשגמ• !גהגעהולהטא ״דל יקיש לליא!יל יעל לגליל ל! מעי שהיא מקים
הגלל ללל מלל ה י ז ג לגללי ניל״זד מלק מיל שהיא האק לגלמייל ומלק מילל ללי
ח י י אלטהלשכ־ס אשי היא לגל ה׳ שיל לעין מיושהכככ לגלול לילי שא־לייעלה •
נלול ללוחמ על טעלמהאין ליעגייל ו לח מול שאיש ליא ז ן לא ליא• לקלל אלא מיין ש
<ןמ ! tשהיי יייקו לימהייךש ׳לאשי למי למגילה גילי לן לן ימיגן ומייל—לן ומליל
אכין אל לאקאז־איאןלינ*•־ שנטייל עגיאלליסויכק ט יאיישיעמק לאיתן ייןש
לשלימימלנלאשקטעללאקלטא מנד טלעל ומללל אנל לעליניש גליורילילל
האיליג ׳לקליעייהל־לילעי-לאיקאז-״חלטןד׳ישאימל-ליידע-ט י חלליך
גלמיאשימלשנלועראחיימהשנל<עלליעהיק־שנאיי לשליה יל' עיג׳ ׳לגי שש
׳כלי גזלי כשכי ילדה ששלח י)ן א ז י מעממי״יש! אמזמיק״שכו
ללליירס׳
!כל!ה
לעריה וישלח ״ כלל אמ לאיי!מלכ• שלא לי׳ ־!יעיל אמישכש חללי להק
קמל שחיל שלאק כעניל מלגי העה לי  xכל טא טמל מין־ שמ כעגמה ילק לת
ילענ •ן לער-׳ע נאיי אל •לשיאו
י׳ג למגייגיגל״תכמק ר לה לי יכלל עגיימה
ככל אלה כי ככל אלה נשיא! לגי״ה אשי אני ישלח יפטכשוילשיח לאק!אכין־ עינה
על־ל!עקאלאקא-ל ״שטל ולקלנ•ק־חשכחיאיל-חשלש׳•ן־ייט •כה נין.יזשכל
האקקיילמלןיכוא־י׳־כששלילטסטמיל׳עליך׳שעלאק לה־א !יעלעל דיינו
אלטסתס־ךכקדכטכלץחכהליייה״טיייישיזיייטזסין יהשכעען ליל כללי
כקיכטכליךשליאטמהיץישוימאנושאיטק• מכלנשעהלעןיעלקס• מיץ חלה
ולקכיז
ל!מי שכל איקיש־אלה•מלימשכעמ<ננחדע<יממיילללTxל< יל.לה
שיש־יזלינקככיפכעטריחשלהקמגלנלככללננימיל׳ילככל ערילה׳ יעלזה
עטחאמחנגנטקיתיטעיאילךשלעש ואיחאךקחכליר־א׳ ישעו •שט; ככיד
גאינטאמיליאקעגמחיטקישמישגזזף׳ גס״יקלש׳כיאינניממן •טלה 'כיה
מלדאחעניכלללל-חלאיתשטמנאוקישיילנגחדעינת״דעלכגיילייליך גל שאר
הא־לעכ״ו שטללעלטש־אל•נכחייכל שא־העייש יכיליכי״סזכרכזה לחנר
למלן הטזד ילי* אייל ימעט זה דגה לקלל שטי׳ שהיי יה לכללה יליעז !:לי כ שכיל.ן
המש היי*׳ תל לכנה יטך שה מלטאמהעולה ׳תי׳ש! ללה האיק לגכח־ממעיר על «c
»׳י
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גשיעמה
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גי^ת אבית ערק חמש*

-

י

•*שיממההשנההשניע״מילוהנמןהסכהנ״גימהשמיטהשנמשכמיןיה?! לאי^ tx
ל״ חנה לומר שש״טמהאיץ יהיה כעיכלממכמו השנמ המקודש אשי לישיאל •
•שיננין לשנינה ההיא היא לי״מ ולהעיד על *מכיאש• * מ ל ״ נ׳ נ׳ *ממלחלאכמ*
<כמל! האק ההיא למעלמ ק־ישמעה ה״ומה כלמ מדנרממעמ נכנה הואממה שמגמ
העה הישימל• נ*מימיהס ׳מהיה עיימהארץטמן הממד נמר שכהיהוא השנה מענק
המג הה המממ־ ש כה ולד ,ממה היכייש כשין׳ ידמה ערשה!הארץ לא ממכי לנמיתומ
כ׳ ל האין ג גייש י מ שט ה מה עייר׳ ׳ככל אין אא ומכה גאולה  wלארץ שניאי כוה
שהאיץ א גה נמ;ה להה כהמל  1כ׳ על כל כגיס ל״ האק ההיא ומלואה ולכן לא יכלו
ל -ונרהלניימימילמלנשמגגרגהגכיןכיהה המ גדיה !מי*יה נה י" אלהיס הוא
מ-׳גיהארץ !לקיא׳׳ שימגהגיכהכיטנ״ימנילהגאילהשאהלאיעשיכןמאעליהס
לנל מכיכ.״להגימימיגישהייאיט ווהענ ןאומיגליארןאמשגממיהאומשכמ
למיץ הרנמאמשגמ מיה לכי שהימל לירן מנמימעשיקה ״גג• ׳x׳ lניד נעה מ״גס
*׳ממל !לנ; ליל וה גה כן ״ענק עו שי״יל יגל נכירמכנמלמח ש!היומרש הינינ׳
וגה שכיגמדידה כאלו
•מיולטלגהק״״קגלייעיי׳מטגל׳ אמעיימהאק׳
נעט־מלכשנה נ ג ״  .מלמה יגיאמה •היא סגמהגלימ׳ גי״ שאייר ׳הארץ מעונ
״הה מיץאמשגמימל !״כג• והכלי נא״יג״שנמיג׳ ש״הטמהגלימ הימה ש״יטמ
ידייץ ׳.נהכנל מ ככל עי•-׳ שנע השנהג״סכיהש״טימשהלל״גהינזמהשט לאין
׳ש־אלנאימה כק״ה ושריח נטיל כגל מעל שאי העינימ׳
יזי״ם נ ט
נאינ! כע״יה יכימ כהמ
ינר
קלוי ה״ שנה ״טאי ט לכי ש־.״ שגה
ויעיהשייליגאמהמק׳ יין
לק״־״מוכי שי־עג גא ל.׳לס
המגיאה ישה המגאי שגשגה השלישימ
עלטטיל ׳*עש כ״׳יגואמשגלגןלדגי
׳לששימהילמיניא מ
״מיכל על כ י !.ל ל
בארבעה פדקיס הדבר מיעשיאזןינימגיללן•
יה -ש ׳  .י י
ל.-ש-
׳נכי״ שאל ש  1״כליה בי!רב ברבי•״ ן^•••^..״ ככל יהיאאיכן היה
" * ״׳ניאיייעשעניינימגו
*
זנ-שנהל-יעלהנא״י

*-ל ג יעיל יי-שיימ ובבועא׳ עזביע׳ ובבורא* לעג״ ׳וההייעשיעגי

י־ -*-גא ל  -ל ־ל של ד י ג יני בכל שנ ח ושנה •דא כ״יןל י״עשי שני
שהיה ״׳גיא נשאי שגי
_
ככ״מ י ׳ - hל־״ה
הש״טה י ו״מגימ
 ///׳" '׳־'
׳ מ של כי ל שעל כל
כניס לדי•.־ .מלכא שבשלישית בשביעית ענייה הס הלקט י
כ3ניכעשיענישבששית •השלמה ׳מחייכת!
על.גי־מנ״1ל
״ ״  . . . , . . .״  , _ _ . .והעיללימכיכאגישלס
לי ״ י מייא הי־עכ
״  ,ת נ * שה כלי כ י מ י גשלס
<־א וכי ש.א ה מ י ט ו ״ ו א
ל ל  .׳ ׳ ^ ד י ״ י ז גירות שביעית ובנגיעאי עהקיא־מהו״ישנמן
שלא ימי
 .אלי להקה נמים
נ מ י שלינישי׳ לגימ
י ו
1

י < י
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טקזעלטיזילשכיעי* הדג שבכל שנה ועזנח
"יו *י ק * י כ2ני נזל כתנות עיים •
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נמשנילמ שהלכי יז
י ד מ ה מפני מעשי
עני־ יישגשקמיןסלשאיללמהלאזכימישייאשיןלטיקללייס י—נש־fee •x
נש־להשטסלסמיטעאאילש־ושלינאכללטנליסכייישלס ׳וכינלני״עשי עט־
•ימלשניאלליכ׳לטאשעסטועעינש״סמממטסלעג-חעמיא־׳ע לנל א•[ ספק
שפ־עי• ס שלא קיל לעיג ש לטא ליימד •יל ״פני ׳ ט ע ליי י א׳ כלל אא־יליל י ידן
»דנ0י כמ ל של לשלל איק אפי לידני עינש-כ אמייה ט לילל פילו • rש ליין ל ו י שלאע
מלאכי יעיה מא.ליש שלית• ללשגאל יכי ל־י־נלל פינה •עגיש ליןכל כעי נ ש ה״ייא־ ׳כנש
געינש אאי נכי־ ט כלש שליידללשגמל ולמגליעישפש׳ •ליינ׳ יל:ל כ־ שכל של״עלה
גיא־ יזיט טיעניע״דנ• לעטי׳עהיסכטה איהש יא־( כלי שלי.כ ל׳א יטככ
זיימ-לנישילהמעשיימהאמנה פטיש שלא עא יינג על האק לפי שייכש ״־,שי•[
והעילסניקאאיייטלק •טאטןכל אע לילי לטנניש ט נש כן אעאשי לא נעכי
למעשייעכקשלייעישי[ ולקלאלסטין ללניאא־גהיעל נל ני כל ל׳ י י ש יעלה
ג״שנל נאמי סכעכיאעלדכי אינה כי׳שנע־נ׳ יא־ל יכא־ סכעלעיטע׳ ל י ל י איי
•אידישינאל־ני נשנעידיליעשלא נ-שי׳ לטעי־ן ככ־ עיכל כאשי יל .-.ק ליל
ענייעטשילליעשייע ט כאשי לא •לי״ טדי.א ל טל יליל י.כ:ק ישע־.ה י י  .־ י  .י ע
ניכישטנינמכאלאללטאיעכייז־ש״לליני עלניאל ל לו :שעל של שי יטא
שניכל לייי״ל־ליל שטישע• של יעלה יכיל ל י שכל ״ל־ינשי ״ ז ;  : .״לייעשי שני
אנללאנכללשלהיעש־עג׳י ילקנסיכילישנלטאעאאי־לללנ שכי׳שהיעככא
על טשי ל ״עשי יאש;י״נשי ש־-יככלל־לי ״ע־ללעל ט-יל ״,ש־ עני לל נ כל
״של
לעעכול שפס יכיע• ככ׳ י י ן טעי; יל׳ א שיש ל־ך־יע שלש יימי־טע
ליעלפט־גכאיינ׳ כל איש ש  rש־גל״ןכל שי־קאיש 'יש :לכללי י־כלכט
יכ; לעני[ כיה
נאיממוט!איסהישלאמ\ללפןשכלאיאיסטאסשי[נילטדאיס
שכליעכיכא״פניכישיל״עשי׳עאכללאע־גדפךלטך״לשכל טש׳ל י  .ש י ע יכא
אלליענ׳ טישמ״נישטאטשיל״עשיעניש-נ״גשקמללילי וליליהקכ״-ל
למעשייעשגלאל״טגטסמ־ל׳לטס לא-גסלפ׳ שטהעני(—כי׳ענש׳  -אתי יל
לק ניט ול נ״שנ־לנ׳ ׳לא יעשי ייא־ כ׳ ל״ ליכייל לאלי .כלס
נ״שיל ״עשי עג׳ ־
יייןכליסאכלטזכמהימיעעשליעדכי׳יל י־גלעייי־עעניעלפ• לככיא ילי! -ד•
יכנ־נ׳כילמי־לש־א־ישנ־גלש״שלכשנהה־ישניהשנ״הילטעל יפייש״ ,״עשי
יכשנללשל ש ־ כ ״ ד ל א י ע י ע ש י י  -נ י ל נ ״ י ת ז
ש״' ליי כל• כיי• שלס יטל שלי י
ידעשיעטלעניה 'יעלי כאיי כפישעיאל מנכי יקנה שלש שטס עיטהייל כל י ע י
תטימןכשנל טדאילנמעכשעייןיכאללייטא•[ לי יי!י ׳גאלל ע י ן יללי ׳טיכס
יטיליכה אש־ כשעטן ואכלי!שלפו עי ׳כי ש־ הי ייעככ־ן ילי,י .הי־עשי לשני ההיא
לעג״ נשנה לשליטעטל לדני נא נטל׳ י נטל נשנה ? י ד ע וק כשנל לל י׳ ן\כ*עיע
מתיישן
1

,

r

(

גניוסחנמוי
הכעליסcל!־p
השט אבית
מהמון ה״עשיnVu
לאוכלו גייושלס •גשנה  fiWי«
nrcrm
כימטןה״גשיהשניהטאלגג״ס ואסיחדלויחההיההיכי ממונהנייעימשהיא
שנמלשמשהכעןמטעמהמעשייעניכשנההששימהיןודממ׳ <נה כיינאישטעימ
שזית ל שגה היא ש נה תהיי הש״ישה היה ממינה הינ תתני כייומשניעימשלס מגיאו'
שנמל ש״-שה שאי׳יה מויה ואכלי אטע• ע״ן• אה עמיה׳ הנשליס נילס ולא נמג׳ *מם
ל ע.״ש <ל; ניהנה׳ חגהטטמשככל שנה ישנה היה ממונה היני תכני נול מתגימ
ענ״ה ׳ללל-ןש שנחל כאל כיש ׳עיללימ שלה ״חי״ניללנימסלשנ״ס 'נחנהסיטמ
שטל ג ־ךא חנ ה השץ> שאי שכיה כל מטאמה לאיני מכני הנשמ• היה היןנה ששה חשנו»
על כ ״ל׳ הץייןע׳ מ יאה ״נא שטל' אמהענ״סכ״יניעס מהש ממגימ־הס היה משלת
נהאמהיכי כמששלמה עלחלמגוילילטילהיאיס״יןליהכ•״ •י״נ ומה ׳יןנע
אמיןינעילהניש ול״יני״ה״שנההזאמ״הה״מ״יהיעיש׳ יאשינה שלא הייז
לימי לל א טללי״; היכל ט חה שניהא• שלשהח־שיהמהשנה הסמיטהלו״ן המגיאה
שנ״נעה״״נהל״עשישנילליא המגאיולמ״השאייינרכייךהינהייךהשנה׳
כניטאי׳ שההאיכ.נה הנהאהכןאימי' כיכיעימיכשטעימהיםןטהכייןהיא«ן
״כיין• ממל שנל וכן אי״י״נ״ינאישטעימיכ״ייאיהחנ שליטן כפ היאשיןההיייך
לשט»יא! לעיל״י־נינהק שלימי ליא שללחילחים״ליךחימלפ• שלוא משכי האיש
•ילשין •יכיע״יהמהתג׳ !כןא״יי״יזיטעלהילהשיימ״ע־כיזיכאי׳ כןישייכל
'לכן אמטז
עני״מייי־יעשלמלה למ״מ״יי-איט;נניאיהכיניאמ״עהייהש״״
ל-שנל ליכי ״מיכה כ• ימיט אימלהמלאיהכו״ניההההכלשנחמלשס ׳לימני ש ד
ש-לליימליילאיללללשכע״ה נאיס נילייה •י^ייף למיךפימ'לו״ניס ימל״ז!נימ
ושהיל״יךיה שנאיץ שי1-להכלכך״»שוחיה שלאלה כאיהינלייסכיאהנאימההו״ט
א שי כיי ש נכי ממש לעי נימ יטא ״לוי״מ שכשאי לשניה ולפייךה לא •כיאס כן ״סכיס
ל״ל שהייילהליחל ש״יעמש״עליןל ״אללין!טשיכעינה מיעשל ולאונמל״טמא
!ש-יימכלחיךינללייזללחשי ש״מיכ״נטהלאאשיהיעליןכיאט״ ילאין׳ !כייש
זיכטללילניישנהמייהילסי״״״ןכלחילייכל ״ליי ״ט״ה היעיה אשי ידעת לא
׳*״הכךגמנהנכלשינח־ך
ש־מי היעה לייעלה כ״יעשי עג• ו״מנימ העג״ה ס״ן לוה ייכ׳ האום
•tH
ולח נא״יה ה״ שנה היאמכעגין
כ״מנימה כעטן הטלימיהנימימ
הס־יןהכיא־ויכןידני״״נה׳ אנלנעגיןהמטנהמיהנהנמייןאקיכיה כה׳
הרשנמ
וחמל מימה שלה וניה
המגאינ׳ה
ה״שנלז׳יכיייעשל ארנ<כדותכאד דאים הנח
ר״המי ש
ני נ״־יע שענשין יש .״,,l,״, _(,,^,{,״{,ך ןן
שהמהמטא שיינה כ
.
״ *י
להי־נימל' " י ׳ י " •
,
כדה בימנית רעיי איכי" נפעלימ השיכ חנה
ו״הנאלהש״יעגו
» pwתשלי לפטס * ב ח ת * DTO׳צל' שייך לימי שישה לאה משט
הלניימ
קזימ
1

1

וקבס

גחלת אבות  pnflחמשי

pע1

׳!זשיימליקטא  T P Pושלך שלי עכמ האר׳ץ לקליימ״עפ ׳המגאי
^ךיד ן  -ז י ך ך ^ ־ ז י ך ע ן ו י ך לן נס ק שיקיא יש*
»ניק •ס׳י שלש־
מ׳ שיש ל׳ ״כמימימ
ז'
, A ,״V
אנלטה ענק המשנה
לנכש חלל לייי שישה
'"' 'I
מחמ ״ ע *
ללעלימממללקמ ה
שלי רשע!
גאילאלפיכעילימיה׳
לאמיהמ׳טןכ״׳ ש
כ• אש כעי
כלכל•
שלאיטכט־קהדט׳לאשימ־נהטטה
למטנימאזיכהס ש׳טדעמס ייטנס
ל! מייני ומיי; ׳׳ליס •ש ל׳ ח כ למטה
ילממ• זלקלסאימי״סכאשינלנלס־
•יךא ישע י
זעגק ל י מ ח ־נ לאלל ניאל ל• שלל שט
יןניימ ישני אמנע״ס טטהס כ׳ ה ק מ
האמיליאקנללמסחיכ שאימי למניח שלי שלן י שלן שלך״ניל״יי שעיניי נלל־הנימ
ידיילמ! כלל כענק ישי״מל נכ־ יכיסמייני כנמס ק •אמ• ללק ״ ז לק י עלז איי למל ח
שמנה משלי יאק הכינה שייןז אמכל אשי לי כ׳ לא שנמ מול ל ל י י ׳ימי ״יא׳׳לאיייש
•:מטנו אל מולן ממו״מיש• אנלהיהקנהלכלנמאט־׳מ׳ *לני לנ׳ איש ״א שי לי
ילאייןזטא הנאה מאשי ׳׳למ כלנ יהקמ לאמי ט א ל כ ט לי ״לישע שאויי שלןשל"
מ ק שמי
׳ששישאיסלא •לנל ״יכי
*שלישליילשינינ״מאימלמנימיאיל־ל
לקניימלאלה •מנאי שני ירטאמננ״ס אששממלאישישילל נ״דיישמ־ה־לטנימ
ולל״מ׳ י״ימק
•מדחנללימישלאיינללמטמישלאמי״הולאשממייסמנ׳י״ט
?שיהמשמהקנ״מ אמחשטא״דלטניטמילשימאקהאלכלמא־ ״יקנימשיה
זטלזלללממהמשיללמ״שטלסטנני ׳א״יאינעיאל״לשמינ! אמי ״לקסימיטא
יזשכיעשייל׳מש 1׳ tשא-יח ש ה י א מ  -ל ז ח ה ד ק נ א י י כ ל ל ל ל י ן י ״ י ״ני׳ שייש
אממן נאק שטעמלמסישל מלשין! טהלהילנניממ <מ עט יאכק למ למו-קל כ״»
וישיק מאי
)שכאכסר wכשיש לנהאהקליקלזלהיאהישלל״שמ לקנ״מ
שאמימשילל״לקטימ׳ אכלטאיייככ״לש ׳טאלמי״ישלישל־ישלןשליכילייייא
 50שלןטא יידמסמ׳מ ! ל א ו י ח שלן שלי טא יילישעילליככמהלא י י אשד ילא
ישעאנל ירידנ מלס ו ל ק א ״ ח שטא עש ל מ ק יינה ל׳״י א• ש ״ימי ׳״מעסק ל״ש כי
שלעילשאשישישטאנ״יל׳מלחשייסילעשילניל״דמלילל׳ל׳ יאק סלק שדייה
ייקט f
לינ׳טילאו סח״ימטא י״־ל יעל לכי שאק לל יט״׳מיעלל כייס של למל
להימימשיןללעייטלניאישולטעילוללול וללי ילח לול שי ידי׳ אי ל־כימלי
איךייייכממל-נטיטטטילייךמ׳לכייןאיחליליילשקא לישמל׳ איי לה ייא
לממ ט כנלל ל ח ט ליל נלנל ליא שמזר כעילה י  iשאיי יכי מ״א לא שמי שמקי• ל ממ
לענ״לסמטקהקודסשישאלולוכרישנגקיקדממאימלממלכנמס ו ל ח לשכמז
טכנללטמיל׳המיכן
»ט קללה אמה טמנמלכנ״ ׳אזאיייללשכסק״לאטא
'•אללין^לטאשמזיכעילסיישלמלעשייימי מ י מסי למס או לגי מ ק נסג
ימזיןאללט־ממ־ יהמיןכז לא "לקיש ט מה שאיש *מ י ע ט •עזיי״ל-דןמ •אי מזק־
•לקאממאזלזה נדנלזזהאטססיטטקט־ענמלמקדזס ל;כ אס ק יכי כקש־.׳
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•־ נחלת אמת פרק חמשי
קפינישנ׳ אמגע״ס הקצה הא ׳האינע׳ האיטא »<נ אחי  w׳אתי ימ״ני י והאתני*
לאחי והקנה האתי יעיס וחשאיס אחי ישע ואחל תחייגסמס י ושויש השליתית .נו*
ה!א ט אזנע ליען נתין•

מיאהששהחל״ןס שולי המגאהאיטאאינעתיוינכאיסשככי גונח•
אזה
הכאיל־עיחעג־יגיעשגישנעיג׳ ואע• הנהינעתיותנתלירייס ונוי
ה־ייייעכניתטגיקה ההאיכעמי׳עכהילכ׳ ניינהתייש • היאינעתחינ
חייםנס
טי שי.״ ל:ט חכייש •
׳הנהנה״כ׳פה ל• ארבע כרות נהנית נוח חסתכ 4אין קיא
הסכל( ש
אמ״ש׳ני חיל ״־׳־׳• לכעיס ונוח לרצות י צ א
ו שהכלניתו •תגה w
לענ-ט  Jה ...
*מיה
י שיקיכלהעייההעש'
I
"
י' **-" -
ההנעה יייינ״ל y1
ז י ׳ כהה קהי החה־י לבעיה וקשיח לרצ״ת יצא כיכהכעה חשת• וקיא
והי ז ג י "׳"י־ "-דפהדו נ ע ־ ב ף ן ק.״ן -ך> מישיש ל׳ פחית! תייע
הכעס ישע י
1
׳ " ,
^,
.״
נ-שנעיי !,-.אילי* לכעיסוגיח לרעות דהיד
,ייו־ל חחי־מ כ-י-ק נוח לכעוס וקשה לרצות
רשעו
לכ.ש •הימי׳'.ה ״
«
הי־ ־לה יהיייייל איי
ליעיעלכ• זה.-עיאייעל״שיכהש:ליכאליאיייאיכעמחעכ״שכ השלל ושחם•
!כליהכיאכ-להש־שהשלזךייעהיאייעלההיטיא כיח •י״עע שחי מקייא חליפי
ן-מיעיי.ו יייעיענ׳ ילה• שהת־ה היעטעס מתגכי ליעטיו וה״יינה היא הלא ליי"
ההית ש ל י ל •  ; :א-יינמ; אילעי״מעכיעיע ״נה ליייי כהכיעהתיה ו״שיכ שכלו
מיימינהקטהי״ייעישניקי״ע שההמטייישיעכיאשינה ׳שטא״כע״ס•
וליהנה יטה״שנ־׳־ג והנהגיכההישיכהיח שיהיההא־סקשהלטגיסיניח ליגיעט
להייעיג-לח״יייייז״-לייחשפע־״היעפעלייתגעס׳ אכל כמשי יהיה יקשה לכעיס
שטר L .לכ עכ על הייעש יעל הץ x׳ ׳׳היה גח ליגיעילה שע י״ח״ה חט עה יכי׳ מטית
יניc
ח שי
ויגימ.
כייזי-עיי״חש-י־ק יעלי איי הטנינ אל תנהל נייחן לכעסלחח״י יל תגעש
לפישהה־עככ״״יהיהיהשינכח״כי״נעשיעהחעהיע כעיני ׳כיח שאייח נ״הלע
•ו״אכלעח שזינ ניקה נישי כגחשחיניעח חכלחיי שלחיכהלישלחיתגעסטיהיה
י הנהלה ילה ש ליגה יהיה לכי שהכיעס כחיק כסיליה יגיח לח א״י ״יכא ילא •טת
ל :שכ עייה ייילח הכעה י .לכ יחהייש חכל לח יניח שה ייק היכה כי אה יגיח חינה חכיייס
אכלההההילס יכי.יי העזה על הכוה ייכהייהייגיה כהל ליי י •הקנה הימי היא
טחלטעסיקשהליניעשטא הישע כ׳ כהיע׳ גית לטעיס י״ יה על החגהליעשטג!
ויילמ/־יי ׳המיל גישה לידע׳ ילק •תגעס תהיה • ונהמת! קשה ליפע יןיה
שישגע!
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גחןית אבית פרק חמשי

typ

שכשמזיסליללהיעילללעקיליאמכל־מהישע־ •עסהאמשהעגיטסהאלו ע״קי•
כפ• מוג הארס הידיענ! המגא שזארס כשכלז מכל ללטדג מיס כאיכן שלא  wקל
לדזרעליע• ילא •מקשה לדכ״ מנידה • לי להל־רהא-פמשייני יכניע ינת י־מזן
נוכע׳ ויחנו נהנהנה שינה יישי־ה יככ׳ הישנה הנמשכת.לו! •יכנהי ינק יישנה הואינ
כשלייחינ־ וכמה ידידיי היל ענקהטעס י אמת כנדויס כל הכיעכ אכיל׳ שכינה אינה
ששינה ננת עישכע השמיש כל הכי עש אס מכה היא מכייל ״סמלקמ״יינ׳ אס נכיא יד א
נליאיל מסמליךג״ינו *ס הכס היה מכמני ״סמליךנימנ׳ מי שה שנאירי־קלך׳ ״שה
כל פקיד• ההיל ׳כעינ ׳•איר ילל( מל הנשי יעה יני ״כלל דמשה אעליס יניה • אס
0טא ליה נסאמ׳ מסמלקמממנו מאליש־נ שנמיי ליל• לנ• •הי שכש אני נ׳ שא ע' מ נ
יעיל :יןד ל• מכנ; יהיה כען ליען יעל• על• חה אלליס • יק דר שי לה •ל־ל כך הל ו ר א•
ןלואלןרשכגיפישלאדסלויאומרוה־נרלרע רלשניןיהאלילזןא־ליע לכישליא
יכישלישעללאדסילשישלעניעלעגיי ״מהיל לנכיל לכנה לא ״כללי ״כת למכמיס
שלממכעסאמ׳ ידעסמל שאיכל יאמ 1ישכיל מה שעי שה מי׳ •״אס 0כ< ניס •שנא
לעניי׳ י •מאשכי מנה״ כנה ואיל •ידיך מייני •אמי למכי ׳לאימ לא ראייד ואעאהמ
לאייעיקללנמלכיינאלילה אייללליילשמגשיך עממ• לימילל ׳כאשי ׳״מלו
עליה הנ-רה לכ׳עס כסמל כל״זל כנה י יעג אמי־ שלמל שכל הדס לאייך איו ועכארינז
עגירכלכשע יאיר כנד למק ינשל המיל יכעס אייל ככד משנ־הס ׳לכן קיא קזז
לכעיסינימליםמקנההמסמהע ׳לסלי קנלהישע ואמי• שמ־עמכיל שעי לץנזימ
ידימודישניידניהאמכע״ס• כילאמדליאניהלכעזסכישע !נימ ליכיע כההמ• •
יליא היייכנ משמי המנ׳ידע יאמי שיה •נא שכיה כהפסד׳ תכה לייי שכו ניה ליסינ
•גאכלפסדנ׳תלכשס• כ• ידה אמס מיס• כיי׳ שאמת נכי עיני כסהיה לקליע
למפעל׳ילמגיאלגר׳ יהמקלג מלא-גע״ס היא המ׳ילגמשמיהיךשהע ׳היא
יןשלללעמקממיללמדהכיליאיןזללככזס׳יןשלליניע עסניליכאללסי״ כשכת
כי הססדהכעס יעמיכעד׳ שלי היני* הגלאסק יזגלל׳הס״רהיא המר שלה יכימ
יאמרמ
לרעיסוניחלרםמשיכאהרהלאףעלסיימכעלנץל׳עלאינ׳ה כ׳ הכעס
הא״»• האהר הקשה לכעוס יקשה ליםמ יריית נה ידה הקנה האמת; לתעיןנה הי שע ־
וככר וכת סול שילעג׳ ק לא נכנש מרעה אל לאי־ץ יעני שנמכעפ ואיי שיינו נא הידר׳'
זנשגא לכלל כעס כא לכלל טעו מ י
שיכדאיכעמדימלענקהכעסשהסשכיקכיימישניאיכע״סנמילס׳ כ ן
נפי
וכר מגיס ארכעהמתעאהתמכמלי״ד-ס זלל שני יזנ״מישנ׳ איכעיס־
ילקנההאהל מהשל״ייעה׳א מיזהרלש־דע׳קשה לאכד תנה לימד שיהיה כקל היכיל כ•
ד .פרסי
.
לשייעהלאעאיד ל
מאןעלשמ־עמלאי[ א ר נ ע פ ד ו ת ב ת י כ י ד י ב ש !  Wא לא קיא
הנגיןהזכת
כ ״ ה ד י כ ב ה ו ־ ל
יייןמיייגימ׳
חסיד יפני של• ייעלה
אמ
ה^שנריא׳
 f4 * 5ו שכלילנ
י
»
י
מ
א
"
ז

נחלת אבות פרק רמשי
*$תיע1יזטלההמה1עלהאמיממהילשחיע• ואיי קשה לאני לטוע ל! כח הויכו
נשלימ׳ת! ומה *ל״י •היה שיאי לכנמ והנה לא אמי כוה תסט כמו שאמי למעלה לכי
0שסמי מהמחעיהטנמ־א האינישמיכא; נעניט המלירדסוהכנינסלשלימו כחנמה

; לאבדףאשכחבמסת
ייגלה שכלמ•
ילד־יז י ^ י ־ י ׳
הקשי לש״יעיממהי
1
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ישע מעני שאינו כיין
»
ו
ד שסוע וקשה דאנדחכס !אינ! מן הייגלו אשי
קשה לשמוע וכמהף ל לקניעכתישכאיטנל

אי; יה מל״ניעטש
<

קשה לשמד! וקש לאנד קיא הקשה למק ה
הענ-ניה <יכ השכימ
יצא דפסדו נשכרו

ל

לאנמחחלקרן•

הנ השמגלאיוקיא

ינ הייומטעאשילא
י
•הטק לימה שיית היא לכי׳ עי שייתמו
נכאהייס תשתי וקיא כאכויישע•

קיט חלק ייעלה• מכע
יטא!י ׳ rשהאיש להמתז
ימני י
יי-מ יי לחיי; •ינא כעירש *.ימה
!כעייס שטעה
י״נ׳ אל הלמה
אלהיה ׳טעי־ש שיישהמלהאיייהיהעייה *ימה אלהשתייה ימה נעיין היי!((
ויניע׳ שטמנישנהל״עלהיטענק טגלממ״סשגישטדג! ואע יחי! י ל תיש ולתיינ
הדמעהקלתאלההיג־-ליע יכלקיייהגשהההטעקישיההמכיעליע ׳הנההימי•
שהאמה לממהמניהמהה׳אנמלכעיהי״נךילתיעייאניאנהכ; ליחעוהשמיי"
שהיאנההן שהיאקי מ  tמה״טהקייחעטא קשהלכעס• וייניהיכזעהיא
קש־ יניע ימההלכנ״ייס־יקייי׳עהיאקשהלכיעיסי״נז־הלמ״נטא ניא ליניע
'י .׳-לי ה״יה המי• יה ה * •יה המי •שהיא מה י ע ז מס־ האיה היא ניא לכעיס י מ י
ה־גשיעייאקשהלמעיכטמיךה״זג״טהכענקהכעסהלכנ״• היאהקכה הייתג
הישנה !האי״״ היא הקנה ה״עי יעיהייי״ ׳השמייי• הה טעלישט מיניהאמנע״ס
אש־ניהי״״נהלייינהלכעיסינוהליניעשהיאהימ•״ יקשהלכעוהיקשה ליסע
שד׳אה*זי״ הא״נהלעניןהלי״-זכאכייעיטלתטההעגקק כ• נעל• ה״יה
ה*י-הי—ה־זיהשכהההה״״הי־הלשי״עי״כיהייכש *.׳היא קשה לאכי ולכן היה
הה-שההיייההה ׳גקגההמערמנליטהה״׳נהלכנ״מגיחיטעייניהיא מסיהיןי
קשהלש״יעי״טללמיע״יהילהגי וטאאלקיעמהמנע׳ והההא״נע״ס ניניהם
אה הייהי ל *•׳•״׳״״הי ל מ י שהיא כיעל ה״ונהי״־יכ• היא ״״הי לש״ועייכנ׳ חיתו
ו״י־הילמ־״כגילמ ת• י ואההא״נעיהאתיוהיאהקשהלש״ועוקשהלאכיכיהוא
ה.ת י״ שיט־ ין י׳ קשה ל *״׳ע י מ י מ * קשה ל מ י • ׳התנאי מוה שה״ע טיתג
י״ *ותלעג•; ה ״ כ היה המי־ימ״ איין עגימ העי יי*נא לענק הל״יי • ואשי היא
ויאה המגאי שהייה
י מ י ״ שינ״ נ ע ;•:מ ע ה שטאהלכנ״טאהחלקי״עלל״וי׳
הנעשנ־ע הי׳ קייכה יא־ תל החנ מ• חט מכעס ׳לכן איי שלמה ט נ מ ממה מ כעס
וין ניט׳ יא־ נשטעטזכטס הקכמיעעל המגיה מיני תילעה י ואיטען שלא נא
התשנתינ
1,

 pזן ח
נחלת אבית  picחמשי
הישנאינהאלה לסנט ילהיטע מנע• המזגיס יהדניייהנמשל־ס מהס ט לא היי W r p
האלהייכטהמייעילאאכטהיסאה אכלטעהטנעס שעסהיימיחניהאיס משיש
אלהכעשאיאלהסכלנועיהטט אלההכנהזאלהזכיקאילהלטהסשעסכל זה מ י מלל
האיסכהנהנע״טעל השינלקניעהייי־׳עיהקנ־ניסה׳ישיכה״ס אףעלפישלאיהמ
לעי המזגיס זהנה עיטנ׳ החא! עשהי־לאכה ׳הט־גל •סנה היינהנלטנע׳ ׳שהאננ• שמקו
יזיס לטעל עניי המיס עליהש זק האחמ״כשייטלט הסכל נסנלניעיטה סנלן 'הלנטי
הנהאהייכו •טעעהעמן
יהשזיי״אףעלטשלא־טימכרשכעהממהרקלש־זיע
זכמז שאמיזעעמילאמנאי! .תל
וההמלמי׳עעננאהמלאכהאעההכנההשכעיע
עאק ׳אעכשיהיהמזתזלאממלילאכי הלהכשקיאיישנההרכיכעמייניעעדשימ
טכהכיאיכט שא־לח אמי הזיו זמל  p u : rלנל־מי ילל שקכש־מ1יףלזאעהעעלה
שטטמהיילךשמלמיחכט שאילככי דמגילהאייןירנייסאס״עעאישמיא ואמין
נמסכעכיטעכהאק עויייק ידלך שמסיט הס עייעייש־נ״-יעעל ק א״י־ע׳ שהייע־ש
יהסוממכעטסע־עוכז׳לנה ככ• הה׳על ׳?מלהלל
איכס טאס הככיעשגעמע׳
יטי *•הי׳ היז1קר
הממשיעט עלק המ המחע יהמלמיי המלמ-עלא ענעמע
נסכיהמדזע ימיההטטנא הייןנמעהאלהלטייעשהכלכ־טא״ס׳המל׳הסיכ•
ימעט זה טעה העי יה על ההכנה שנאמי שמעישיאל ׳ט והזטיה על השטזה השייי לן
< rtינכשן מא־ק י«טז חע הדנייסט ואס הה ההכנה והשכמה פכעיס לא טס
י 0:0
טןסלזה׳
נטלט לטעהמייש חנה
אשיי
אלה לאטלס לימיד יייירוינ
נ0
נ! ההליכה לכיעהיממש יש
ש־מכא׳נטלנעהס־יך ש
נהאינ מייעהסמגל אין קיא ה״יכה
ששילה מהשקנייע׳שיניס אמנע״ס׳
מעל׳ע י
יההקשיע אאי תטי
לק
צ וה״עענללקניע ישע
»י*זייש 1יעמע מה אייבעמדותבניתני
ינשמדע טיעל׳ע ה
שנוכח למעלה כ׳
הנס צדקה רועה עדתן יל>ין
לקנה לאמי היישכא
השכליזע׳״על׳ היידזע
טא שיען!•תגי אייחס יתנו אחריכם דנו רעדת ומדעלל ייק מהסתש
»עלמ אמי המכס ט נ בשל אחרים יתנו אחדי עינה לימי היזנמה
עקטאיטין ׳הנלא
והמעשי זעדעהמטע
איי וניע נלטע יעץ והיא לא *תן עיני רעדה ויין הייעשה אשי •
טטאנרינימרעגמ! בשלו *תן דתנו אחריכם קיא! זי ט ע ׳העי סעי
יידעץ הנז־ט ליליל חסידלאיתןולןייזיתנו על המסע יזעגו השי
יה׳אעלנחליעק׳ש־
טאמכעלועטזטי׳ה
חגה לימי שטא ייןס אידי'רשע ארבע בדית היימיסמיס ויל־ע ס
•ומקימי להעמיל נ נהילט ביר־! הסדרש טלסכעוטישח אשר
ננטנזעילהדחלי י הולך ואינו עדשד־־ו שכר שטהסיעאלא שתמי
*צטיש׳רנניאיסעלת
pהקליע אתן יאוי
no
CCJ
« ו!
יוה נ

! גחלת אבות פרק חשש!
ינעם
וזט נאמיג מדיג המטר שלא ד• לו מה גשש הרע זהאת' •קיא תשא אי פעל גלמי
אנלגשישמ־ל נשיתג!
שיתן משל׳ י
נלין יהתשל גי שהוטחמ ט נ נתיר גל•
אתייס והקנה האת־ ההשגילוה׳א שלא
ספקייינטעיוהרעגתירנליספק י
•מןילא ימנו מזל ׳׳ה
יהעדרההרנשנהנאה
נאתמ ישגטין שלא הליכה נידו עדשה ואינו אף על פ • שדא רע
ממ; גע נמר גט ו הוייךשכרעש״דה נידו אמנה אמו ני׳נ ה
י ־  . .׳  .מ־ש-מ׳ שלא
המאוהמקיאמשאאו
ל.־ ה ת נמ־ל מ ״טע הולך ועושה חסיד ל^י? פעל גלע׳ נס ן »
והיניאה יי( הזהידוע
גיקה מש־ י וטא הילך ולא עושה רשע ו
יו שת מגל טא גה ק
ידגש לנר הערר ה
ייז^תאעהיטפשייה
ההרגשה •ין היאי• )
ימי .׳הה״כע״שינ״נאיהנקשמ׳ ה
לשלמיה ירשמג־ן יה העני( מועשט
היה׳ מהמלה הה שמיש אש מ׳ *מגה
טנא מן הזהירוממעש יקרא השט נתז
לממיזיאימנ׳ אה־יש ייט אש לההתז
שהקד״נו ונערו־ הטמשה •קרא תישא
עשה נימימ׳ למהלימ מ היא •נטע
ולי ה אמ נגרר מאשר תשא על הנפש
ג״! שלארנ! נפיה הרנ״ג• ייוגל תה
ינימ ילהןעינ׳יעהנשלאה־יש שלא
שהיךמניט ׳נתיניה! תדע ת׳ תנניאיס
•ק־ יככ׳ י נ ״ ט יד שטא שינא אמ ה
יה!׳ שיקית גיי ומי יא!• שייך עש האק
הגי ׳מימיני ייגה שיתג־ט גנטי ה עי
<ד מה ט־ך שלא •ייסד מן געינ׳ אלטס ויד יי* י שיקיא גילה ״ד יה! י שיקר תגה
ומי ראי׳ שיקיא ר ז ג ות• יה!׳ שיקיא
ומ־ש ׳עלמא״ישיייהגפשישעיימה
אשמי ימי ראוי שיקיא יישא תל׳ שני«
י ע יוה ייקאייגע• כי״ייךז הנמיגה
ש־״מנופלקעל שגעה אנשיה לפי מת
ידהמטל י שלה ימני מהיי ״הישע ׳״׳ן
שיש להה יק הייעל׳ינ ויין הפתייגייע
פ-גע• ממ־ טת הי׳ נה זמני ממי• יטא
ואשילייייעהשגל־׳עלפימה שיךש לט
למ  fט וה עיני ילי.׳ יעה נ שלי <
יק הפיח ש יכני שיה ש״ימלפ• עניני
י״״ה ,מי המהי״י ן י מ׳ץף טלי מ״אמ
המשני״ *שלי פאיתת ש! ייטע והוא
<דמנ המייה ה׳מלאי־ק !יעל־ אייי
הנקיה רשע כיי! שגאינ! יאה •היה A
שליה ׳.כהל ליי; מיש י  .יעק יוה גה כן
יעלמ שכלימ ישתרש נה נרשמ שיה
ייקיייכג״״ה ליך׳ימנ מהייש ת
•קיאאגלהמכמישישעעריה!אה יהיה
י״דזכייליימןטא ימישעייייינימ
ישעימיקלגגיאיהילשיהתייגלל &
היחמט^הייי הי׳מ״ענ״הט השלה
טדמימ ייד׳מיי עג ל שתיין למי אדם
ידיה המש ר שהיה זיכה ייייהה יתמיה
נעזימינתכזרממ׳ימלא נהה ׳ה •יןא
ה־יט ל ממיל ז •יני ימי־ ׳משיה גי׳ ע
י ז ג רע יכן שיהמ תגלי מעלית שכל״מ
היינה ש מייטייישוהימלאימן י
ופהיתי מדיעתיקגהךיךאאנהלהרע
ימכלימהיי־גוהפזגטה שלא ימן ילא
נטשא״יהפטקכ״ישטא גן חגייש
•מני מה ־•ש ט יה ה א קנה הי שעי
המהלהרעולהעינלא •רש חגה ליתי
»נגי מה •עיגל שליי״מהטקה גטתמ
שמעליתמ
ולה
י

1

נחלת אבות פרק חםטי
 tornקזןמ
ש״עלימההשכלממהסישמ״שז כהן כ
־ •לא מא-ק אמלככןזלא מקטן אינ •דן
ככעלימהיעימילאכטיטמאכל י&״ש
מאהיךהאלק י וא״י נתון ממ; לי יל
אשי ׳מקלס ס היעל׳מ כלן השהלהינ
שימןכעגמ״יטהסכהשימג׳ אמי ם ז
•המשנה ט א מ דאייה הימה להס״ך
י״עלימה״יימער שלא תזדיהלא ייעלם
למשנמהאימישל• שלי ׳שלך שלך שהס
שהל• ולא מעלה ״ייעלימה״חמשאיטש
דיטמנענקהטלימ׳הגדמימ׳ אכל
טוזהכ״נא״יעסיההךלישייקימ״יז ש
אימה משנה נזכיה כע• טכע האמיש•
ש״ניאמאיס לך ריזיין מאי• אכל איני
כנטגימל־גמיגמגיקה כט שכיישמ׳
נ״נעילשיייגא הש ׳קיטט איש אלהי•
עליה ילק אמי שש אמע ייחמ כאיש
יק •קיא נלשננ׳ ט ש אלהיס יחיייי אני
יק ה״שנה האמייל איכע״יימכיעימ
שימישהידאקיא״למךהשהליי׳ שאמי
טהשככיעכענניא־ס אכלה״שנהמ
ייעל יילאך השש ק הנלנל ׳אי״מ 9
האמת מממלליעלדיללמה שטא כעל
השל סייד שנימעשי״נא מיה שנממט
• דמאש היא שינה כעיק הלמזד ׳הלמידה
ט הכהמממכלש עד סי שי ממי ,השנלימ
שהיא
איכעהחמכמל״מ״סיט י
יאשי ליידי עי שלה ילהיה ל׳ ״עלה ללל
כשכלהמ ואהייה אינע ״ ח מ כנ׳מנ׳
יכשי״נאיטאימקהשמטהיכשש מיה
ניקה שהיא כמיימהמינהמכמה שק
אהמקטדימהי-מהימק״ יקקיאו
מיינממ יככ׳ מנימ הרקה יהיזימן
של״היינ שכיל שה אקכץהסנל״הטק
כירא משנה חידלטללמ המלימ יה״עש
יאל׳ המישהנהק שי׳מ״ייכנ מ ס
נטא אינעייחילכה לכי לטמה״ייש
הא־כעה ל_נה• ולה יש .כדי ס •ישע
שיש כהשגה שמי קני מהמיני״ -.וממד
י־עיהלהלהדע״־יג שדל ׳מהי לו-יילה
<שעישניאמלע״סי ׳טיילמהמלי״ד
יא" ,ניהל יייינ׳ ׳היא איש י1ה ש מ ״למך
»ה*עשה יאין ט לטלט לכימ המדיש
השש י מ י כאי הכמיל שקיימ־ל האיש
 .קידלטסש־יה כשכל ט הנה הע שה
אשי •״ניד ניה״עלימהשכלהמי״עלי
•אמיטלךימישימטלךילא טשה אץ
ה״־ממ״להךהשהיטא ה״י״ כי שכיל
•טז מכללש אגל לכי שהטל :יה לטמ
כ ק •שית דעמימייה ינק* ״כ הי ט
יטי-דש •לט אסלמכלימטד־עה ימכ״
יילהךהשהכנ״ימטאיהדעמטא כילל
יהשלמכלימה״עשהיל
כמלטי•
כלהיעלימהשנלהע״כנישלאישזש ט
לדעממה •עשה •שימל יטך •ק״ש איג
אש מהייהס יה״י 'ידיה •לקש ״כמי
כמגיע כמשכשן לק א״ר שיש איטע
יא״ה על שלי״ מי כ״עלימ ה״י׳מ כט
ייחמחגה לימד כטמ כענק ההלמה
ייהשלמינינכיקשכיעישוטטנמ ה
לטמטמ־יש שהיא הטלל ע ק י ״עשה י
הטיה 'לזה מ י י ילל נמ־לימיה שליש
ט יש ממס השלימי העלמן שט לך ׳עישה
•כנילאינ׳ ששגסק שהשליה טא P
יל לימד אמ המל״יד יעשה ״מגיע
*!״עלימה״יימימ״י ידיי כן ט י.למן
•כלי כקרא ככממטדעהיהל״טה ה
כששגנאעטא•
קלמ? אשי• מ ט ט דיך הטלטס כמי
*אמי זה על הלימה• יאמ״ ק
״־
כזטר

נ ^ ת אמת פרק חם*9
יעלהעש״הכאי״חאשיינונייעחמא זהקנה הזה •ימא נחסט שלימי intw
לשמה1״ק״ ?-ט ׳כנוח נקנה ההכטטא לא טלן ולא ששה חנה לומי לא הילך ללמוד
זלאששהל״ניע וזטלישעהטיקמ״ניעילמ1יהו״טמי ואמנסהא״נע״סהה
*ללטלן!איני ששהחנללי״ישכל למעטןמו הזא נלמזי המייה אנל לא נהעשה
»יטינ ואין הטנה שאיני ש שה מהשזייעש״הטזהנקיאישעט אס שאינ! מאזו
על ״־״זה טיםמשע שהעיךז מממינשמגאמטהלמאיק״מנהיזה * י הליכה ט ח
יי נה לי״י שט ללמל לטעלייייש ללטי עס ט ׳ מ שאין ל׳ שני מעשה המנזמ י והיין
השני״לא״נע״סליא ״׳שהיאיטטלןייל שטאמק״סל״טמאנל איני שסק כמלמזי
ר־נייה יהא• ש אשי טה * י ״עשה כ״״ טעה היימ שלא •שול עלי׳ מ י עלמי מייההנה
שכי ייעשה ה״נימנמי ״יחע שה של ״י ע כלי טא כלע־וכי שי\הה •חי המלמיייההעש'
כ• הה כל־נמי הי .שיל עה הניף ויעלי א״י אדיננ׳ יי שה יעמה •שיאל שמעי 1האוקיה
יחל ה -שה׳ ;••!.א שי אנה• ״ל •י אמ־.ה ל ״ ש מ נילוטייאזנלעללחליןויואחי כך
על היעשה לט שהמל״יי יניא ל• ־• מעשה ׳הימינה כמג כ״יייש׳ לזאמהמשנה א•
טא שיחי׳ שיך ט י שהיא א * אין ט לא ״יימילאיעימי״יה א שיקיא יעה האין שהיא
• ל י י ע ט מ ל ל נ מ ל ל י י מ מ י י ז ל ל ״ל־כיל זמ• היא שיחי• שיקיא חסיד שהיא מ•
ס״נקיסט הייימיהיעיעכזייי״עס״י-יא״ שיקיא נלס שהיא אשי המחיל כקנק
״ ד ל אליידיל קיאישעשליא הייש לל מהיע׳מ
כש־-ויי׳מיהי־י־נ לחנשלהכהס
ו ה י ״ מ ׳•ש״״ני״ייטעטאסטאייייקלכגיאדהייךאישעייג• ואסהיאטלל
כש־ע׳ מהיי-ימיהיא חיעכ״׳ שכלי מ• קיא י שע עדיה יין החכה כש קנן כחיעמהמיו'
יקיא מ ה להיע ״שיין ״יניא ־
ח מיס
האישלזכקשיזטי כל ״ה
ויגזז
שיכיכישנה זליעלהט״מ
ורזי
ש• ש״עילא •כטל כין האמע
טלטלכ־מהייישיאה ג
והשקילה־יניליאנ״יהיהשטלעהכל•
כישנה הזא־נ לממ כלל־ס ״ממנימ
 _ ״  _ .״  ,יייייה נסכן מ׳ שיכהלחנש כעגיללי׳ א־|
כלקשישליש•.-״ !,,ארב< בדותביר-ניבש לאלעיילאיזטילכי
•חס נחל עס ״ * מ לפני ד כפי  J'iDופשפך כלללאהא״מ׳ ולא t
איכ ׳י־׳עניכיייידיש כיםכר ונפה •־) jp£שןקי^י שאיט חממי ל״שכן •
״  ~_ ,י ו ~'  Iויימהיזישחטייני•"
ושליה יא״ ללימה
היעיס ׳היעמשאימ
"
כנדל אכל לכי שעטן ־ י־
לישכל לטל לימל עיבכניכבזיוביעי:י<כוו א״מ•׳•שי.ח ינייס ה
לכינענק הקמיליל כ י צ ב ר י ה ' ״ ד ו ע י א ך  .״ — הא״מ״הישיעללס
ה״עשהל״שייימשלה
י
<"
הלככהיטטיה
•שאי נל  pהש״ייס
^ ודין וקולטת את השכר׳
יט כין ל ח
ויי״ה
נפהיגיכועיא את הקפדן ו י נ א ט ך
כענק היעשה י
3
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ט ת א ת ה ס ו
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כטששהיעניןטנההו

ק*
דמכם
לנפה שיויגיאה העבר והאלק ננקטה
וישאי נה הסלמ״ז נפה הסלמ לנד היא
?שיכה שנה לפי׳מה ייטאה ט ך מ
א*• הין ט ט י ן ומשאירה הנס ו?וא
הטלינ׳

גחלת אבות פרק •can
מימני ניקה • ואתי״הן להניא יזשנה
*« נטללממלידי !מעשה <טא א מ ע
ירימ כהילל׳ ל נ מ המייש לק הנק
המשנה הואמ ליה ה״יןס שאק עגינה
ניךטלינוטמט הס גלה הטיר ש
סגא-ש שט מד ל טן היעיט[ הנינ י
!  p w p iמהגלמ  poולקאמיאמעמחמגמשליסלפטהליייסומגהלומיללמוי
ולקילמהס הההיאסטגשטפגאמהכלרלשמקנלכלמהששומעוטמיאימ! יהיה
נניק כ־ש ע מ »מ ה״ שמש כלעמ הני זק ־ וימה ו ל ע ח מ הלג יו כק ״אד שא״ ,ל' טז
הנ ־ י לגי" י הנמה;גמיש הנייניסיהאימייס וניאה שעל והההול נפיק הטעל׳
מ י ז'יה ׳מיגהמגי( מגנימא ללישמטז ימיה מל-מר ננל• נל׳״י־ ה־נייש ש ש שש
מפלפנ הסכיימה •שנ*מיהטממש.זלעחיהאמממהשךלילא מ מ ; י ר המ״מ
כ• אש כה״!.-ה ליראמא-ק שא־יגשנליהענמ־ה ההה!המהלל שישנמש ל ״ שיהא
יגיד־ יךססלמטךהועלההמ׳ללחינאו״י!גללינפגמיא״ימן ליי (.למ ממשא
לן!מכהיי״י שטהל״ןזאמימ׳ ה״<ס.ש <הי״ז ״מל־יע[לה •יו.אגשגיש הסט־׳מ "על
והאזיהמנאספנשה א טפגאמ  .ל ט ס ׳ נה א ג ״ ר היש ויש לה גלשי; עמי שגי
©״מ אספיגגהעאבאמ יענ-נ׳  tשלימל־ להכלכ״המכל״השיש״יע ׳לההוק
יטדי־ •ה״-־י ההמ-כ-ה ־״ t־־ ש.ל מה שיט .ס נוה ״גלי  .ט כ ״יניא כזה מגלי
עטג הזיניה־ג ו״שק־טאהכל שיריק׳; ט ה״שץי( מלי הל לל•  p i pל!נל_1
אינכיד׳ והש״ייי׳מי־ילהאקל-שטזמררנללטשנהשישממפ׳ כ ; ל ־  .י ״ ה י מ
לקכ ללנלהדכייסייממלד שהיההה־ ״הס שי־־י "מ ילס יהמה־ & כן אמ כלש
מכל שמירזהימהכלל הא׳ינסהממהש .שימייממש״רמשה אכטי׳טקננקט
 pס ש״פג׳ זה כש״שלמק שיה העט :הנה י י ן חימ־ כנץכ־ס ה״ ,הזן לדיךע
זיילק־-ומומש־יימהשמייס שהכני גסימהלז ״פלי ל  -ל י י מ ן אימה נהליה יטה ימא
ניזדסתעהטיי *לחילמזמהנטמיינא! ״יינ! הדעימה״יו״־־ו לכי ש״פג׳  pמ ה
גס כ׳ לה מ עק ש יפמלמ׳ ל •ז ט ר ט־ע!מ ה״ ש ג  1מ
ואיירס לא ישכיל אי מס י ע מ
הד• לקנשר ולא הא״מהמהמיסכ־ימ יעל זה ג ה ״ ר משי רע לא מיג׳ ״שכס ט לה אמר
לאיעשימשפשאכללאממילפישלרשעמה להמיטטאסהטעימה״שיכשמ !ה״דה
הימיעמטא כנכה <טא מ מ ה ״ דאה ׳מיימאמהיךמ ימר זכח כמ!״יד הנפה
שטו מגפי׳,נההמטימ׳ ועגמה שלי״׳מממ הטידוניט ש־״כאהעפריהאכק ?p
שאק ט ממשימלנקליה!•שאילה הטלממיךה ק האיס לשל •יימלא! זה •שלין ימגטיו
ט־עימה״שכזמי״זזק לכיכאילמטיסכס יטאהגקיא נ״מיסניייכאכימחמ•
ממ[יךא!טגמייכל•זקכמו־ יכטדק־ המשנהטאמהסטגשטא טכגאמהכלי
הלא ה״ה
אוה״שכןשימטאאמהכלשהסהמזממההמרטז •למככחימהאיזמ׳
המחמההמומשינטמשכמליידמ• טה״מהילש-מעיקשהלאכי ש־יוס שמה אל
ןחכסטאעגקהשכוגאשינכאן יהילילהילשטעועמהילאנישוכלזשסטאהמשכן
,
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נמית אבות  p aחמשי
* י מ א ן • הנהאסקלאי״גאשליחיינכנחינינמחהסייטאהלצפה שיזיגיאהאיד
היןמח ׳המקהטןשאינימיעיללשיסיניניקייגיייןלסמאינהסיליגהנקייה • אשי
•אבל לכל נפש ועההח־גהיגחליגהמיטה שנעיינ׳ אי[ סטן שעיקח נהינל ני
»אשי האיש •שנה  i r vהיחככייג וייאימיגיג פעמיס ינייגייע״נ שאי היןשייינ
זהכלכלימ ןשפהש־ללטחמיךיהנ־ח• ולכן אח1ל הגא מיה אמע־ן ימני()לאט
כ •חן יי״נחאנייטה ׳א״יינש:ן איניח״המ• ששינהפייןו מאה נעמיס׳ לח*
ששיני ״חל יחמי י יאעפשאמי׳נ״יןסאחיא!יןמ׳ ניישאס״עמאישמא הא כני
גיא  rשטא על מ ן כא ל שהי משייעין א״גי ׳לכן השהייה היגייה יימי שיןי יט־חי[ י
»א־*י ׳ש־״י גכשן־ מא״ כן יגשכח איגליכייס י
שלחשכישלכגיהחכייסנמליייטנימ פעמיה יסריט ליעיתיה ׳ימיה
•*S
כינילשאלגלילשכ״ליל-גאח־״גיכי״שא״ימי״איי גיךא י ע א ט נ י
אימא־גל״יןהא׳לכא־גמיחינ ׳כע״יה •הילנינילשייחלייץגמניחליף מיייניהס
וזייםרה
וחליךיהכ״עלינ ל
השכל־ייג לנ! נס״כי כל ארבה שהיא תייויה *יחש איליהמיי
נןהיאאעה
ר״שנ״־גל* ״אלנה _ _  L . , - _ -״ ^ _ L _ . _ .
ב ד נ י נ ט י ד ב ר נ כ ך ה •ייע שאילי לסגי*
זישגיגט׳שטס לבני אהכד ושאינה תיץיר״״ו הנשיי׳יגיכשליייסמה
כיב אינה נטייהל״ולם ׳•יגח״גהייה״תחיש
י״״״
כטיהנמז ומכני n
היכ-יי־י־ג גל־י־ג לא , ,
א  n fא אהכי׳ ״ " נ ש י ג ט ל ס כ י ג ה א ל כ ה
״y
^
האיר כדבר »־ אהבו־ /עניןחלה״היאהמיע
י־שיי־ג׳נכה
האמידהאהגההטא
ףיי י
י*
מחמכינילכ לאיכה
איאפשישיגטי נ
,
איל ייי״׳ י* לייחל ק
 ,״ ? ״  j ; r״  r 1י נ ל תירה כדבר זו אדנרת לעילה מפגי שמינה
»•; לאלי .חקי על-ה דודדדינתן כייבחלוק יומיטינהמנאיינ׳
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שהיא לשים שמ• כיפה

״סיי ל־ין־ג ״ מ
ל של ״יכי י
של י״י.ל ש
אלכ-גל-מחל״
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לדתק״ם ושאינה לשום שכיס אין סופד־ז
להתקיים א• זו ודא כחלוקת שהיא לשים
^ '  ' ,״ "  £שביס זי בהייוקת חליי ושכאי ו ושאינה י
ימלמ  Vייי יי• לשים שכיס זו כחלוקת קרח ועדתו ן
T

r

tJ

*תימ ייני לאלכל
ט׳לכי״לא-ל ־מלי של י• איגה״אכל ׳ה״טגה העינ י יאמיגהייעיל היא האמה
התלי־לנ־גיעל־גל״ימןילמיי נחהכ־גהעגייולהחחן יהעגיסלהעש־י־אכנעאיונ•

אA
ק
 3nVאבות פרק חמי*
אהנעהט נ היא האהכה שהיא כינגיי השלידע ׳מיג • ל• ט י ג יהשלמא ע יההגלימ
לס שימעגרדפיס • האינס מטיט טךושיס לא עש נאלנה כ׳ אס שט תל״ךס נלכי
לכי שיאו שפעוליעלאנשיה לכי ליכגעהיעתליןילשניידטס לא אשי •יישן  iטייל!
והס ליכייס אש־ יפט כלס תל לתגליעלתידל׳ ישיכ ־ ולירן לשני ל!א ת * ׳״שן אל
חימיס ׳כיה מכללי הערכ ׳המועיל ולקהמכגןהאלטסעןהת״ס• יען לדעות שיל
יי־עט היה ען למ״ס יטי[ להשנע לידיס הממידיס הימתנ״ס שלס לשיכ יהלגלמה
האאחנה־ ועןלדעעשיכייעטלכמפויסיילהשיכנללסהעיכוליד־טל •גלשתי
הינייסהמיימיס י ואל שט למיניה לאלץ טנל המשגל כא״זי־ה לל תלגל שליא תלייה
גיכי וט י ליהאהכההמלויהניניהיאהמכ״נעליכיאמיכאל׳ לאלכה היא כל•
להשיגאעהעיכ׳ א׳המ׳ע־להיואילהמעסיכחסתימי״סיטההיכייטפי(כאלכה
אסילעיללהשגתסאסליד יטא מייממ כל אלכה שטא תלייה כיכי חנה ל״־י תל •ה
ועימדעייטפיךגכדכיילעלשיהאיאיכשישיפלכ׳ אס כאהכע היכי־ס למ״י״ס
טאזהיאתלייהלהשג־גאייליל״כהכשליכשלההאהכהט כ ט י
ערכאיימעיל
השכהמטיהמטכל אמגשאלכעלעוכילשלטעלעישדיאיילמ״כעמלשכל׳ככהיגע
הכייהאינהתלי״לכיניטטאאינהיסוטךליעיייילכהשגעיכי יילתה אכל היא
ייי׳כיךלכמכעהשליימעיהתדעהאמיג״ ויה יכי כלתי ישתגה ׳לכן האהכה ההיא
איגהכשלללגילס׳ כ־היכימשלשדל־יסהסיךיטסכעני^נלע• יש־ז.י.־= ׳טז׳מי״ש
אינס ק ל• לס השתגיס כתה שדש משתגיס י וכמאיזי שלמה שכעאיע עט[ לער ועי
איגיעהלשןשקי• יעל להעירני לאלכל התלויה כיכירליס הנה המגא לא עשה ישל
ניה י ט אס מאלכעאמנין ׳מדי אס ״כני שאלכעלגטס ליא מויןה יכל ידג׳ לאהטיל
הגש׳למיגוכמאיזיטיעליהינ־גןנללא־גלאלכתןלייאהכיגנשיס• יאסייכט שהת
אמנון ועיי אהיס וטינל ניטלה והנה י״יןה ככ׳ השכע׳ !עכו הכני שלייגל תלייה
ניגיגש •-שלוה •דעי •״גהיע י.ס כשלל־ לכה י יעזלישללמלכעלשיכ ולשליייןי;
ייני עגמו מילינמןיח־ שעס שנתכיסס שייר ׳ילין ׳לייג הילכ־ל ליטנ־ק לגי שתיגש
להיכל ל נ ל ע ס כ ל ו ל ל ט י ע א מ ת מ נ ע ן א י ל ח ד א ל כ מ ל י ע ל ל  1י ש ל י י ו לא נתגשלה
וטאמל שאמיהכ״לג שמלטדיל־גססחחיושייל  1נ פ ש ׳ליגע; טןשיה כנפש חד
ט אלכ־לנפש אהט חגה לימי שטיגה אלכ־ג׳ אית! אלכל איעילכפ׳ לנכש!?גי יל לא
יל׳ הטן -׳הייעול אי העיכ י יוכי יה כט*ן להנט שלן יאי שמטה אהכמהמכטס אלו
להלימנדהשליטעיהטכ׳ ואףעלפישידהלאתיכסטגילאתיכישפןיאהכייה א־ג
וה נטו־נמהטכ ילת! יה יהשיעאשי נמגה י ט טליה טא ין שיילימדטךגלגפיז״ס
עס כ; כי׳ ן כיל טליה אלכעהאיס לכי ימי לא תלייה ל־כי לט טעשייט ׳•כגיל׳ אכל
אלכל לשלל י ללא ימ־עיאיי יששן לתנה  Tא אהל אלטס ללא אמל סטתכער׳ ימנה
לומי שלא היתל עט־־ל שלימל ללהעתלייה כיכי ־ ולק יכיל ל־ל יל עני( לאלכה
כשיתאללעא־ל״אלטן• יאיי־לי־ענסקואהלעלי־עןכייןילשלא״טלאלכת(
אמס מפגי תיעלעהעדט עטאסלעכליילהטכטמ ש־אלל לעגמ׳ י י מליל כיל גס כן
שכאשר ׳עתלשלדישעגקטוכידסויט׳* לטי מתליץע לא יטה ממליןתס ל־ןגשי ולא
 3׳ א נ  i 4לטעגר

נחלת אבית פרק חפשי
4טעבי וה ע^וה טאה לזה שמיש יל לטניא האי״גלאוי ולגלות.מנפונ׳ היכי׳ה אשי
• י ש מיכן המשאיהמען אשי כמחלןקע הא״נש ואוי לעיק כי מאאי שכל כעלי מהלןקע
אט^שיטהלזהשמיהמאמי״דשטעייהוהלוה ויחלק! טןהאמעיהשקי הנה •תח״כ
(.*0י>ד׳ ייהה יעע׳ אמעהיעעהאאי •היה סוג ואין ׳איזי שש! ש מחלוקע ייגקיי שיןח
לא •עיךה ט אש אייגמשע• היעיע החלייןע אכל המי׳לוקיגשטא כולל שיג־ היעוע א•
איפשיש-עיךהכל! י ועיי ש״ההפישאכ כין ״מליקיגהללישמאילממלקיגקיא ועיתו
אתי׳ שיטגהאט• ג שתי המחל״ץעטוכמיטייי אכל עגין וה שיזהלוין הלל ׳שמאי שגיהש
ה׳ ״׳•־•הנעקיה״ניהידעט־הלשמישאלאזיליןק נעגקהגיגמג!אופני עשייתה׳
ידני אה ק ט ג ה ל  -ע ט  1י נ הטא שהידה ״שטירה עליו הוא האיי־גהה ז ע ף היייך׳ יכי•
*•:לליולטלשנללזזכיישטלסנזהככל״יןהינישאיסיניתגישעליהסמא׳ שעמא
דנית ש״א• מש דגה וט״מהוכ״ושא״חעלהכמ•העלידיוכילידהה הלל! תישליק
והללייישייאקהלליטשלק!הללי״כשייק ואלוואלוינייאלהישח״ס אתנהמחליקיע
ש יך־ז לא ידה לז  rשי״ש אייכה ט!ני ל״י!יגיגיט ככוח לפישהסהיו טכיקכהשנאע
ה שיתיגגניא־כ ילא היה כ-כי״זה יכי אידגכלל לא ככיש׳ המעט!אופנה!לא כתגליי<
ו־נ-ךש !ליה יךאיט ״הליין־ג שלא לזה ש״יש ולוהאק טפיללמקייש לפי שלשקר
היייחלשטאהיע״ג״יי!היא נכט־״כאיגעגמ! ולכן ינשה להה האיץ ״תחיג!'אנין
•;-׳ךההלל !לכי זאיא־פזי^כל לאע״ייעהנכלל״אתיכל תתליקע שאינה לשיש
שייכי״ שיכל! ללל י ז״א• כ״חליי שטא ל ש ה שיר לו ל לא גוני כאן שה יי שה יק ״הלייןמ
יךחיעימי נהשליילק^יט לא " !  Xינוטילק עלי! כן •ש!ה ל! גהטא וה״איח
כמגשה״תל״זתטאכ״שינעליכייחנירואהשליאטתרמא״ח אוידלקעליו כאיפן
ואיידלענא זולל״הליקעיל מה״ זכ כשיטה לזה שיייס חנה ליייי להשגת
-rn
למ-יע ל־כיילעג״טכלללעק״סנלי״ישיכייוויעעיכעזכמזיתגךיהי• א״נה
!לכל עילה ליגנין אחי והיי
גש־-ית־״״זיע עלייןלגכי־וילרכשיילאיעין״ס י
״־.־ליייעכ שלקיכיכ״מליהע לזהש־״ההללושייאיילאאיייינייגהללישחא• טהה
חיי־י נ־יכל ״יזייימימייייעליההי״ל שלא ז״זנלגייכהיה•״ כיגיההלכע״יהעס״יש
!נ כ ״ ה כיל יכ ליי לא ש ״יך ש אל ׳כלטעל״טי ״איי לכאן זהה קגשינק ולא לליוי
הא״גלהלליש״טעג״הלאנאלין׳ אלא כשלשה יכייסכיאימא
ידיייליאיה
ככיקיךא י ז  .ז לזה ינה כהה לזה שי״ה יא"״־! טפל להעק״ש י אין ענינו
שית--׳ זתי־עימ ה״יייקיג שיה ט איפשי איל ״פט שהיה המחליקע לשים •שמיש
ל־׳ניח ה״; לה״מ׳ !ללע״יי חיק• האלטס !מ׳ייעי! על עלה י לק אייי טכה
ללעק׳ ש־יכללי״י זשףה״־יל קעהטאימכלימז שטה כיי שלאתע יגא משפע• יטך י
נכא״כע״ע הרע האמעעל כידו י
געגע•
1

חמשיflp3
נחלת א מ ת פיק
*גרנמשנההקודממשהייחלייךגשטאלשוסשימסיההלטדךפ•
נעמד
גי מי{
יההפןנהפן • מייוע!•! ראי :המעה !ידמעס גן נכש
•יעה ל י מ לישט! פעטס מ׳מיהיה ל׳ מחלוקמעמהה לטטמש וליטיה <ה ws 0כמו
חי מנם
שמראה ממשה גטשמ
נידידמ׳!גפרשמיטה כלהמזבהאתהרניכם  nrנל׳ מטאיש*
העגיטסעלנו
טתגאיגפרגנגיש ו אין חטא נא עלית וכל
הגטל והעונש כ• מ׳
זנפישמהאזמ! וייהש
׳•מ העש שש  01המחטיא את הרבים אק יחליק לא לטגמ P
ק
יושהעדשהואאיושד כספיקק נידו לעשור־ /המיממיימטח^א
ייעמ ושקלוני• !•מר השונה כשה זכה חכה ליגימ לדעע האיינ
מיךיד מ י מ ולא •
העש גחלטס ינישה
ער שהיא אח לההכמ• את דרנים זכות הדנים •כשין וכל יד ש״שי
יזיע שדש נאהיזוח תלדמשנאכרדדקת״ נג־ חיש •גילה! השש
ועשכלהמחל׳ין ט1העשה וםעזפטל עם ישראל •מגין גטיגעט p
החשת יכל יד ישעה
לט שטמ טגמ׳ לשיש
שמיסיל׳טמאמטמ׳  Tנ ע ס חטא  w o r mנגיאדס •עגשה׳ השש
כחעה נאיק לק לא את חרבים חטא הרכים •יזגין כש־ינעט י ן
המזכ וזה מ!חי אק
יגמא שנמשן מימרא
!הוקלחדש תלרנועזנאמרעלחעא
 Tipכ׳ כשמגק יה
טשחשא
כלל ט נידו המחליקמ ׳דבעבןננטאשר חטא שטלניטנפהשטט־
למגל •מ שינ היה מ ה ואשר החטיא אתישראלן
»יק״יד טי׳ ילה יאונה
לגדקכלאון יטא א
אימייכאןאקחשאנאעלטו• לא אמי א ט יישא ט המשא טא נכמימ האלה אכל
אילי אק משי׳ נא על •ח שלא נכשל א-ש כאיי• פח ולא ינא למיטמ יעה ימין מ י ה
אגלמ־דיומוזמאמשהממטלאדישלאאחמגמהלמחשאעל יח לשיה איה מ ל
נההחמרימזטסאמהמיש״מסי׳ ״יע־לייטימ שליי׳מכלנ ננ׳ החדה ילק היה
ייהיאו׳ שוטמהיכיס ״דה מל!׳ ט ט יאחי שהיא היה ממאי מ זטמ ראו• ?•ה שישיל
עלי׳שכי׳הטאיאיהעלזהיייהשאימממעל•! ניקמ״וישפשחעה •שיאל חנה
לויי־ מדקה הראומלעזמלשה״ ״שה מ-מ עש החמ ש״שפשח ׳•״שיח ׳מטדמ־ו
ייחל״ןמח הי ממרעה׳שיאל !ככדירעמשהי־׳ל״ן־טהמיכחומקיאישכש כיש
•חרט אן ישכש־ש א מ י אימי ינאמ כנ־יןה׳'* Tז אמ הילן ייעל׳ אימ לילן ככל
מלמה י ממח אימ ישפש י ׳כמל ייי חיא טיש כל ט מ אממטש אי חשא כ»י.ל
יח שדיןכה ניי׳ל׳ ככן כדי שלא •ט׳ תליה״׳ כגן עקיטא טמנה כ מ מ מ ט לא מעיכ
נפשילשאיללאממןחטדךליאימשחמ• ויהעגקשלחטד־יאהישחמאלא שיכ;•
שש־חמ אק הקכה ענק שמגא עגמה לאמט על •ח כד• שלא •יטו״' ליא׳מ ה שחמ שד א
יז׳ כ צ  1 1 4גמגש

גחלת אבות ערק חמשי
נ״מפ• אמנהיחדעמלנימהזושאגענמיטאשאאמהרניסטטאנ^קמועה
יייכשש כן שלמה כאשי ט״לןיעל •שיאל כי* שהעז לא יעלה ליחשלה ילא ׳*נ לטיג ח י
»<שה עלי הוהכ ומשא כהה ׳המשיא אמישיאל ונמשך ימה שאי! מהפקק כ*ח לעשיינ
אכלאמי אין מספקי( ומוי
משינה לא אמי יינעין כ׳ הקכה לא ימנע שיג מכעלח י
יזסטקקאומיאטשחיויאלהוטסאשיוכי• ילשייכעההטי אמתעאמינעהשיע
יידן־ הנטסיהנכל+מאשי יאה שעשה לענה איש האלהיש אשי כא ייה׳יה ושנעשו
ממה שא־יי לא שמו אהיה השליט וממיממכנ! ׳שאי היכייס
נייי־גמז של איימ נטא
אשי יאה ׳איל• אה היה •יכעהלנ מ יישא שהיה * כמזכ אכל ״לטמו הימה לי ליעמו
טכ־טיהמויץיטהמש־אאמהמיהיהעטיאמכל שכש• •שואל אשי כמלטמו לעו
יכהימהל י״לטמ• עיכט עו מלתי! ומעשה מח לא הה משכייןן ט ח לעשימ משינה
נ׳ לא •יכל ילק ידה ייה״ שכש האלה׳ שמשא המיה מלי' ט ינענש עליהה כגיהנסיכמו
שנא•״־ טעינש טמן חי עו על משאמייכעה אשי משא ׳אשי המשיא אמ ׳*אל כינה ק
נע\.שעלחשייד!*1.אכ״׳עלאשיחשאטגגימ »וט אמיה כלהמחשיאאמהינישאין
ייסטיךןכ־־׳לעזממזכה ופיושוגשלאיהאטאיוישניעימלמ־דח כניהנהוכמונ
*-העשקניסנפשע־טימישיאל״מייטנו י וככיוההט לאנאמי שהנוי ממים
כעלי ימעייייט המשכה ולא החשא מהימכה אמהיניה לכי שהה ינייס נ״שטש
י ה ע ל׳ מידה כי״ שטישמיוהיה עני; אין חשאנא על •ח נכללטכהווכהאמהיכיס׳
יט ,עגין אין ״שטקק ט ח נכלל כמשח היניה מלי׳ ט שהיא הדניהנמ שןי ״היימ! יחש •א
!כלמישגכמזכה׳
הייחנס

נויכה כנינאיניכיעמי״ינימ
עין
של״עלהכ־שנמ יי יי־״מ
נ<טי
שעט עין שיכטאההסמט\
כ״ יכין לעני חכ״יה וכי
ונכש שכלה היא היהיח ויוה נידכה הא
מ כ־הה נ _נק כייימ ה־יכ״ה ׳ה־עימ
י היעגיה'יטה כיח ש
והכיא מחייהה שאי
"  3T12שלשה שהמכאי נפיק שלפני
ה׳הייה יעל כ י שיש
א־כמהיההה״מיי־ל דברים ךיייין ו י ו  /י י ^ ^ ן 1ה והשלש שכנטקטא
המיינימלקני המימן
.
.
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מ ' ״ ־ ה־ שני ל ־-נ׳
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המחיה היא נפש י
ימכהיהנאיהטאחה
נגיהה ׳השלש י״עלימ
ההן געפיכ״י להכיל
אכינ! !מפני!ה קיא
כל יי• ש־הנט ט אלו
ה״עלימ״מל״יטושל
אניהסאטטיפט ש
שהמגהג

top
ו0במ
גחלת אבית פרק דםסי
©למגיע כמיתת• יכלמישייינאיכ *
כימ־יממ ילמדממעשמ יעשה כזה שלי
השלשה פחממ ידאממלממ״! שלכלעס
יאשיהאחיהיהאכיהשנכאל״ וראשן
הרשע אחד שלמנמכמחמ׳ ואניאזסי
לנכא־ עיר שהיה ידכמי נמחמ י*
היייןידמ שהמגאח
ק*לחימ־ והיאש
האחי היה כלעס שלוא בלעיהרשעעין רעה ודוח לק חל׳ המעלית .ל
ל מ מ יהכחיממ הלן
מ ק י ד ה מיא לגייס
והיא*( מאשי נכא! גבוהה ונפש רחבה פה כלןלנלעהוק נמא׳ע
לא1ח<מכמ׳שזכי׳ח*ל בין תלפידיו שלאברהם כלןנמימ אמנם ה
נ הלשמפיןמ כאכילה
ידה מלא משחנו וה*ה אבינו לתלםיד׳ו •של
לזה איירו ל—לן• שחס
כחהמאמי הוה ש
תלב־ו״ו
שהמלידיהחשיכ כ בלעם הרשע
אל יימ<ש ועד שחן
כמיזמיההילןכייכ• של אברהם אבינו א־כלין <על ואש אקח מלל ח*•
י• היא ממלממדו של העולםהזהונוחליהעילם לןע! יזלמנלמ ה
אכיהאכמ׳כק שהיא
?לסמפין וליה שיניה
יזמגמכמחממ ולמי הבא שנ להנחיל איהנ׳ איש מ י ו ן גימל ולא
•ומעשי יהמלימי ה ישיא ־צרותיהם אפלא י •דנל מיינו חכי כיכי
דמיזיג ל מ י ז מ ׳ אף אבלתייםיו״ושל בלעם יי!;נש י׳גלול רימו
על פ׳ שיד מנכי ישח1
א-יו לשיה כי ה כימי
מ ה אינ״ ממלידימ הדשעיידש״ןגיהנם ו ייגיימ כנכ נח ׳־עמי
של אכמס כמן שאמו הרדק לבאר שחת שנא כ׳ חשל *כמ ייראל אמ
נוהג על פ• מחעז •
מת נפיח שלא י שמכל
אגל הוא המלידדמ ואתר אייהיס תידידבם
גג ימ ככמנל׳ שליה
 50נלעס טי[ שלמי לבאר שחת אנשי דפים יקכיסלליא ״ה מ
<?ייכ*ו ומחמא ו וט־פהלאיחצי ׳בידכם תגלימכולירימ ועיד
»יזתגמ כלה ימה
מייחעלהגי מחי ש
ואניאבט״ בך ז
ישסכוה ניני• שלס
שלקמה לנה שפחמן
קע׳ המדוע• זיזאר
כיין עשי לן כנ1׳כ כ
כאח כעין ימי נחס והגיכנפש י יהימכס
כעמיןירמ >ל״ה*ה ל! ינין ללמעע
פירש עק ודנה ההסמפקימיגפש שכלה
ע״ה יק נ מ ק שה ממני שיה לגישה עש
היהיח וחה נידכה העניה ידע־דה ׳הגי
•שיעמל עי שממנעלו יינעזמ חחייה
שכנמק עק דעה מא החיינזמ לקני ע
כעגיי הי• *ל העיד לדמו שליענעינמ
המימן• זחה גלוהה היא מאיה עפש
על ׳שיייעחל לכד וידא חיממ ומ־ע לדכי
י־זכה ידא ריכ המאיה ונראה ל׳ *דש
קא־כעמייזכיהה עלחמממכפ י
יושכמד ל א  1ע ש נשזמ מ ׳ אלשר הקכר
כלהייכמיהזלממע יאיינסעגימדתן
שלש הקנאה זהמאיה יהמיר כ• מ ה עק
הוא איממ  1א נ כ ׳ שכד;אכי יהמפרשש
יעה הוא קנאה » מ ו רע? כשל אחריש
לנליעס הישע השי־0ע על המימן <ל׳א
יקנא
כי*
1

,

גוזלת א:ית פרק תשש!
ומקנא נהסווה נמל נענק לתיתנו' שי
שמכגיוה עא איה לידי חתדה עול ו
וגנמהיאיגאה ונלהעניטעהמלותו
ונכש יתנה היא כמו
ניןנק המי״ן י
•יכי היל י׳נ טמאוה ושש־כמה ועטל
נכל המאיימלגשידי מה״אכל׳!העיהע
ישאי לדכייסהאסיריןוייח גטהה טא
לכטיכטימלא־הגעל נאליגאין דין
י ע עי ש״כט וה עת לקלל חכ־יי ו
׳לכ״תו ׳ללמככי כילינו הנה אה כן
של שת היימ שניהייככלע :לישע שלש
עקיעל יני שימנה וי׳מנגיהה ק הנה
לינאה !למאיל והכטי ועתי ינכש
כלזןימכהלי״מדג מאימהיששיכמה
עי ינה הנכש לת מילא ומכלל׳ אה ק כג
אלה כל טענימיהי־ימהיעימ שתהיה
יליה לכי שהקנאה ׳המטה והמיי
ותיגש
טלל-האימשא-שלאניעיי•
כמכילה תכיני נינא הלהמטךמ נ
נשל שמה יגת ימה שהמ מגיהה אנינו
יזיכמדככלהידממהשלי׳מ׳ ינלעש
לישע טל כלילגכללמהי׳גימט שלשה
היידטניש על־׳טש ויחלה גכג׳ השתי
כלהיככ־ ניני• כטייי׳ הכילה וכיין
ל״יימהמלה שישמהחשהעק שינה ינל' היימ היייייטמהמגאי ייאשי ננגח! אי*
ל״לט כ שמ-י ילך שיי ה תן ל׳ הנלש יהיט ש יךו לך ה *כ׳ עה הט״ימ• מ• חל ״  tעליון
יךנה ש־יה  p hחה ימש יעד שי! ך כעל <חש חקח יכל תשי לך ילה מחיי תני טגשיתן
אמחכיליכיהכמיניהיויימההיאנךאנל׳ שהנייניהיי־שלה כמ! שוכי היליטףהוא
יד *קכל יי־ שיט• ולא ייד שטנ יטי'לכן איי אכיהה שהית ־קנל מהש״ימ לחשי
יטייכהמשי •עשה •עיי ויט היייימ׳ יד תל ״ לט שידת חל ׳גלמן וטא יךגה * י ס ומיק
ולייעלמ! אד״דלקכלמיט אגלאמה״לךשיוסאקיאיילילקיליייךכדישלאתתגאי
למש ט ייחישעיש״וכט־יה״המחמך י וא־גיכןטטא״יולעלמןקינהש״יהיהק׳
ויד א׳דח אש •ישיש ועד *זך געל יחש אקח ״כל משי לך שנויימה״א״ילואולחמוימ'
אטהעשימיאמחכיהט-ח״ינמ״־האילאהמחישויעד *״ך נעל אקח הנלח*־ לן•
לאל לא מחיי• למה ט לייחי אני טגשימ• אמחכיה כא״מיטזיי  pיאק שיק שהיה מיל
גשמ ללקט ט!ן שהלל! ירד העלג׳ שליף ט ואתול שהיהתוקיהטשש ״ליקה שלל טתיתג
תכני

וסנמ

ניאי מאים נהייס נענוי המימן אשו
נשני ט ליןלל את*• ,־אל וטא אתיו <
אשישכיעליךאיננלעסנן נשיוטי•
<אמגס יינ מאיתז כעני המשגל לא כני;
ענמו לנלקש־עיןיהנ* לוטינעס•**
וישימסווניממכיישמימטלילייינ מ
ליגאיה אשי טיגה לי <המינ הזנייג טינ
נעממ לא היה ״טה ט ש״טמ ננ׳ אים
אינהיקלטיעמש ט השוטה לא •נוו
נ י ע הגל תטי! מיג! ולשן הנתוג הן
לנה טי לגט •*־אל גיגי נלעהוטמי
וחכמ• אמי! נלעה טיעל תמוג׳ היה והין
ואין סטן ט שמ• * ה יעיל נו ינטה
כעלמו והיינה נאימו אמי! גאה *ימן
איי׳אל !אייגה הניט יאיה על נלעם
״אמי! ואמה חלהיסישימש לגאי שחי/
אגש• רמ־ס יט ט הכני שהיה איש הדמים
שהיא היה ט ג ע ייוע־שיתל גיינבה!טא
גינ תיש״ייה נע*יל מחנילימלכיעל״נ
היע י יהטא׳ יחיה על מלטי• חניהש
יזח״יולהנחילחוהטישואיניימיהש א
אתלא נת׳ שקיאו זיעאניהס תיהני •

,

 Bpר
נחלת אבית  pncחפשי
»5נ• שהיה מעימ גי שלל העשיר שכשיס ואמי לי ל מ א !אילף שלללסאסן התודל •
כלו מי שדיה יי מד אלי׳ מיכה כי מן ההכקי לכי שנמיאש! מי 0הכ־1לי כל שק שההלכה
עימשאמחלאניההמיטשיףל־ אכל הימה עיגו עין סיכה גליד טשה מל חמייכ
יאמנה נפש שכלה חנה לימי גלמי ממפיגמ כמא״מ הגיפהמ טזגאי
הממ׳טמ׳
כאימח לשיה כמה כיאי מגי-מה הגה גא ממגע• כ׳ אשה •כמ מיאה אמ יכא כ»'
של* השמכל כלימה הסמכלימ שלימה וק כמס ההיא חדו מגלימ ככישמ היא•
זהעמיהיק אימח לשיה על הנד מהיי שכגי ליךוה ונמעגיה מ״ג! הגה שכממן
כמץ עשי לה השיכ כעגיך לפי שלא ידה ל! עמהמאוע מעטג כללילאנמיןיכאל־ה
כי אש לטןשייע אגשייכליה ידיה על הממטגשאממח ׳מדמי יהגה טךאכישנט
המיה טאעכפששפלה לה• שמכגי של א־ש יעיד ע! נין־אעגכש נאיייח ככל מ! ע נפשן
ינכל אשי משאלן נכשך י מה מאמי גפשך ואעשה לףכאל׳ אמי שי-כז העאיגימהימה
 8כלה לכי שטמה דעמ ניכימעלמ ימשטלנל משכלה עד עכר 1אינש כנגד ?נמה
•כקשמהכטי המיומה אמי שלימה חיי נמיכלטכמלדמין שמיטלנאיה נקיא חס
כאימי״העילה על יימדה יאמ שטה נמ׳כה ט טל ץשן נעמה י ״ך כעיט כלמ׳ ״מגאה
יככי העמל למיל על יה אה גשיאה שלשה אנשיס גככיש עלמ שיגי מלילס טענימגימ
וכ ט על ק עג מס על עטמס וטה י י ש י מ א  1מ ה כ ע ג ד לכני ילי שנאמר יטה שיט
עלילה וטה זה כטייל ללמ׳ מטישטיילאטס• ׳קכיכחעלעניןסייכומנטעכו
ואכי לומכ עגימנייל י הגה אש ק העמ־ה ה מייל על שליימיייממ הלה א-נה כל.ס
טה נלכן שטה לו ע״ רעה הקנאה ׳הממרה ל״ייגימעד * ש ט לקלל ממ ישי !-שנמיי
זאשישכיעליןאמכלעהכןכעיייליאגלטאמייאלימןל כ י,ילאטיל כק< .זהכ
טלליגהק נכש יחכה יל ממה ימנה גימ י׳הכימ
טנוהטהגימיעיג׳מממ
שלאטמלממיילאממ־גיטמיימהימהנכטיקה יי״כנמ גי מגה לץכל היימיימ
יהמגאיזלממלטעץלמלןייקללינימאמנש״עימיכל ׳.ק גל _ל מעץ גט י י ט
ולפי שטני ממאיר שלמה יטף לכס־ יסר ל׳הניא שלט ייללל׳ שהיי׳ ש שהיכיהש־ כי
יגירףלאישל־עמשכע״מטנמלאכפיילשהיאיהלליישנמטכל כ •ק טא לישי
כעממוימממעלכלמעדי• ימולאמי׳ שטעלאמניטה ולמליגלק יימ נטלה
יגיאהיהמא׳מחלשליה׳ כלק מאן ״לממ׳ לללץ עיכס עד שטגין כלקלשל מ שיי רכ״ש
זנככטסיטא עגחי טל ממלאי גאש שויעאמי• אל ומדע דעמ עלק לכי שלמ כעל
גאול־ לנלאהכןטלטלללחשחנימנלש ילק המל ירטסל״מנלגיה כייכיש למלי
לש ממלידי• כלעש אכל מאי ״ יזשט שיי לש ימלידדמ של אניל אנמי ׳טאיל ל י שנה
ייל כממס יל ל עדן לשכי• <א ־יי שמלימי־ אכילה אניני ל שצימ כימ־ימלס מ כלין
לעילסהזהינימליןהעילההכא׳ )איי אטלה כענק לעזלסטה לט שאיכלק כייימ
יזעשילסהטטסכעזלסלזהי יטךןיךיימללסל־עילס הכא ששה היטסל והטילה
גאממילא י:ישלה ילטא עלה יאיל מ״אהי שלמכ ללמ־ל אוהל• •ש ׳אינחממס אילא •
רהנלאמיישעגשמימהעילהטי שיק השש •מגקילאיהלמושימי מלמה ימי יין
מרז• שמזילעלהלשיןישלטשהסילשמפין כהעיט זאיזנס כעה יש שכיס ליחכהיטא
י
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 nVuאמת פרק חמשי

א!ימא ז א׳נחידהה איילא ׳׳ש ממשיש להגה־ל אימי •ש על העה ב• היא המניחה ׳מאלה
מיש ׳המגיאימלהיימ׳ ל  tנ׳נימהעילס הז ה שכלש נאי אל ההעיר • זעל העילה הזה
אמר<איניממ-לסאיילאכיהנהח<הכ״יכי/י*קרחאניהסאילטחנו לשע׳ ה*לאניע
•יזד א״גה מלי״ד• כלעש •לה כהפך כ• הס נעה •זישין גיהגס ׳נשלה הזה ימיתו גקנויע
שניסיליאאימח !ממקלנאישממכליחד מרדן ההרה לקני כ' שאמפעה'אמ על
הקני׳ ופעה •איי על ניהנה <לקאמרמר*סנה;נסעלעינשעהזיוררי1לגאר *זין
נקניימ שניסכעהו ואמנסכיאיה שהגיאז יאמר ואעה אלהיסתןריריס לנהי *זע על
הניהנס אכ* יירה לא •הס •ירהה נ עהז לכי שכלעס ה יה איש הרמי לפי שהוא ניס המפה
נעיןפעייילילגעלמימלמיושכלליעל׳ געלמזמימקיא י מ י נא נפי הלק שאיור
מ י מ־נא מ י מלעק יאמע נהמ נל.נה!לייח מפסיק זה לא •חנו •י1יהס ואהי זה יין
אהי *יגאו כמיג נ מ ק * שלנלעה׳ !איפשרלוייישגמלידדיאניהסאמר שהנו לשע•
ר*ל־זט נעה ינע לה מ א אנל נתלירד• נלעס הישעאיוי שעונשה הוא נשלסהנשמיע
כ• *•ה הס יזישק ג־הנס״חדן לנאי *זעשהס שניהס מיינו העונש הנפש יי לפי שנש(
עםכלישעמה מיחכיחלנניח״וייזיטלפיזטיולא מליא מילמא• והמאייינמג
שב• מיש ניהנה היא שמל׳ עליז נחמהעילההזהנ• חכהניימככאן יקיא! גיהנש י י ן
ה עניה כאיייה יל לה עיימו מרעי נמנה יל נזה ׳נכא יק יט נאייייס (ל הלמי שננסין
ישראל למ מייק לנלנה מלא *.׳ג* קליממא חגה לייי *ירי ננלימימעי׳ נאש הנייינ
•היןחשכייךהיאייעי-דןימיאהיחיכנכיא ׳הסנה אינני איכל מאהליישלוה ואיינס
א-ייה אמי ק»מרר״ ,לנאר *זע היא ריח לעינש הנא אאר המ׳ע ימה שנתגע׳ אני היא
הממו גניך
וזייםנס
על פ׳ שאמי עש כגיס לגיהנס
אף
* ל י ל״עלה שידך האיש
0שנ•
ניהנעוימנמזגחימהי״סי
ללימיימליממ של אלילש
*הלא נלן וכאלו אמי השמ\יש גקגמ
אכיט *היה לי עק שיכל ״מה גייינה
הפהיעמע נייקיק
א־יי
ונפש שכלה
•הי־ה ק עיי״ז שמי יהודה כן ת י כ א א י כ ר ה ד ניני( השי ׳נא״עמו
נייאמי הגניא ועש
•ניחלטק־למעמ ה זח רוחו• ודיי ד ו ״י-,
׳  I ~ £עקש ממפחלהלא 9
ו:שלי<האימ• * מ ה
האי ש מ ״ י לא כשי כ ע נ י ו ג נ ו ר כארי לעי-צות נענאישמהיה כ י נ ז
לאייע יהייז אייר
וזה ג י י מ י נפש שכליל ר ע ה א ב י ך  wניםמיס ן
וךאדיהאיבי״״־מ

ליי׳מ *כר ליעלה ל ג י ה נ ם ו ם ש :fl׳ CDמ ן
 TPר צ ח כייפי יך
אכל*ה-הזהלמגל״נ עדן ז
י*י
״ ',-1,״
השל״׳מ<ל׳א ל־-י־*
מ ן אנין שג*יס עי ״ א  .ה < njjjiw u׳ ן
ננר
1

שזקהשס-מגיך ל
לזאמהי»יה*שלהס
נישמפניה יכן א״יו
0תי.י»עזועאניל
פלס

גחלת אבות פרק חמשי
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וסכם

שלה נ״שטה!דומני ינז״ל־יישי־ס ואיל
גכו •שממש האיס כקנמ הפטילימ
וכעגיי מה־ה מאמו על כנמס לגלמ•
יןהנעש והעוומ1האכודימלהשנישאמ
ילוש* < xf<3השר וי מעלמ הטשמ
הושעיהעלכטרהשש וכמאמ המ*רי
כקש ואמר ה אלהימ
ן
,
ועש עיןש ממ0ל י
אנל כמג* שיטה יה כמהר בימינו ותן חלקנו בא*• חננילנ!!*j
הייעלהק ידזנט כ
בתורתך!
לכמה שינה והיא *
כמטמעה־ן כמהרה
י
א<מי׳לע*תי[אנין
נ״דני
שנשטסט ייו׳למ»ה
אק ספי[ שהשו מיס
הוי( ללהנס יטש סטה הוא לנ[ עק • ולט שהשליטמהאלה הה טשגיס נאמעימטלדז
ומהמג! בגל! לאניכללליממכיאייגקשמלשששמנלשחטממ״י^מליך-ו ניקרמז
כד שכה נולה ללל לשלטימהאלה וה! יךשר היאיד• וש־עס סידטמש ״וינה יה המה
סנמיהירה ק מייא יא!׳ לעין עלה מאי ט קשה יאשינה ליה מה העוימ שהיא היה
סהימה לענייה יאה אייי ייעל הההגנחמלעש מי  jהשש הד מ י איי!נט י כאי•! שניינ
למה״יוסהעייימלגמיולאלאדילאלחגטאקאהיילהגישיייעשה ימל״ה ה י י
קלp!xwעטכטימשטהסאהד ט ה ק טא יקל כינלה יהי א!ייח ונטי טיח
׳הנטרללמשיטזמכאדשטאאימהמכפיהשכללהכט הכעס !לשימל כיר שטא
לעגק כאדה״מרטה יאי• שאיי עטי כחד ט כאהד מגורה ט כאיי• ק טעניךש
המסרשטסכנגימ׳ יקהקלימהיהיאוילי׳ט ׳להעייט אל עשלאל קל כמלה לא
לנטהאהישטעילימשיאימלאיש לשלש ליעטמס מ י ן כהי״ הלא מ ד כמג הרמס
כפייךכשלכיעלכ׳ היסכעאהיאיגשההמהאיהאע׳ כהימ מ ה ילא טרי/ה מממש
וק־־שהכקליעלטשלקוימכאדס טאמדה טימה כיזו
ילאהגללימממטגאזי
שארישהיקיקלימיאש״מילקלעדה ושלמהעלאמייאמאישיטיכמיה תקןל
ללטלתהמי יגללמליחמטא •זילכלמימשיכאוהטלגגנלטמלמיילייריהנ״הר
והמשי איייכדטזליחמאישליעגידמלשש״גנ״שיכהשכלמיעשללאטזליעיאש
!יזייגה ומטיוממרחף הרעמ ימר •דעמ שגעל טיח היש גהץדייעשפד פ• הישנה
ליו!••אש ש כגמי כער ה״ל־עמ־ס על האיש כשה־יךק כ״טמה מממלמ׳׳גטגח ל ג מ
ויוטלקומעשה שאיה״כמיאימי שיל כהלק לשלשל הא כענק יישהיאומ טעגש עיטי
יויאומלרעועלה אייר יןל מ * ט מ * היש כקלימהאייי נעק מאימי י מ  pכגכ•
שהיא מגיעמלמלימ נטי כאד יהיא כנטימ הלכ י שעל שלשמה אייי ח י הדדכט
נגממ הסמן יה המל העגי עמ• יייאימזא יני יה העק י לש לט אל פיימק• יה הלט
יהיימממוהכיאמעהאלהשוכיכ[ יליזא על איכעה לאימ שכאיס ה״שימוס לכמ
ה!תליטמנטסטיזיייךשאלה׳ האטאהטזטןשמגל״ללמממייימ״השנמן
ילהמממ המק יהמש־ל! לניי לפ• שממי •ש ל׳ תרינימטיי שאיו ינ״י מיטחיל׳ •כן
וההטו־שלוטט״סימויטמיטמ• יאמיטשיגישיייינילעגיימהשהלא למגלינ
לעמי ! מ טאטוההמשיעגקטזיש־ס׳טא אשיהמשילגקל מ * ש [«5ג * טא
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גחלת אבות  p aחמשי
יילשין גשיי עליי ילילה ט לעלה לטפל־גכשתוכש •אתי עלית ל ז ן נטיל וטא תגיעי•
קלה • ואיי שלא •שעישמינה לא גתישיהילת גתטעיע ט אה לעטדע השש י ולג׳
הכתהיימה ׳ככללי הישען ש י ־ כ ל ס י ע ה י ז  1א ש י ו ה ע ג י ה  1ה ה ש י ל ו ניץננכ• טאינני
יוהייטגכיעלכיןליעכליגשלט׳ שלנכשי אגלטין תל שישקע׳ ההמש' ויגיתו יטא
נגיט של איהיאיזי שליה גיה כל ייזשגת! ׳הגגתילקגלהשפעהאלה• י יהי היא הטן
הייכעוייויךא! גטי כאיי לט שינשק• גכייה עגיייה זט גלל לכיי< גזה י יאעה מאה
כ״ה יש יטילשאיהיכק ככל איו־ יזהפיי׳ שיה האלה ושאי וכי• התעישיס על זה אק
יטי ל זה לנ אליהס לק תשכע׳ ייכ• גפ• היישגה הזאעאת־ תג ייכיס י
היא ש טעי התגא י שכועה־יתו עגהיוע טנאו האיש
ח־רך הראשית
להתחזק יזה״םעהיאזג טאיופטהטשלולשוגועגג•
איל ׳.ל ליל געיה גייק״ט היסע !אה טישכיס שהאיש ייקל עגתי ניקיוק היזנוע
ועזי־גה ללא עיאל י ל שאייל טכל לחי כזיאעל איתן יופזזייכיכי ככל עוז לפני
יזי׳ ן לאלטה טטיזיל עלה ומאיי ייל גכגי ליוה ילן ׳שיאל א שי עלה לעיט אימוע
עגיי כהגלימעלימאאיהייןהלפישאזכה שליעלעלילט לאליליאויטשפילעגתו
כעני; היל עכל כן יהיא השעל ל כט ״ א שי כאי כ׳ ״אכין ויכל כיתו לג״ע טע• לעט
על ,ה י על • שיהל י שיזיןד לפט ״ ייגה לייי שק יטי לעזעכעכייעט 1יעכי כעיט
טייל ש־ יככול יה•;ל< ט י י ל ט ת !טאטלי!וגקליע׳ע!ייואעיה״ידשלל כעיג״
איינהלכיייימישי״ימליעללכילטהכז־ייכגכנטהיאנינהלטן שאי לאנז ׳היא
ט ״ י עהלה״טעאשיהייעעיהאככיה ילעיזלהאתגלנכטלכטילא עהה1
עלי; ק י ל ל ש -היאק ילכ; ליל ״rx׳גגי• ׳.לולגאויייה כפי פזשינסענין נזהי
כהה <ה־.י-.האיי ע ק שיעיהטטזל״ישיאיעכ•לה אי.וש ויזפט זה מתת הת1יה
גילן ל כ ־ כ ־ י׳ה לגט י ה א • ׳ ׳לגלע׳ ט י ק היסה •יין י ש״אל ייגה ליהי שלא •יודל עש
כטיה •לטמיייעשהל״סמיקשין שטשיאלילאמיש״זהיוט שיויעגחואהינס p
עליה א־נילנע־ימ־ןגגיילטס״לאתניש ועלולתיילתגאטיעו נניוי ריללא
תי.:״.-ש׳מל״פמיפ־.׳להט־׳געגייהי׳איסילאתגישיההטלעגין ע ז ע י נ י !
הכין שכש •י יא י שמש-לי-כאןניישלנו-יכניאיהילאימזכיזפטכלכנייהעוייעל
ל־י־ שא .׳יי־עיעיפטלעיכייסישטסילאיזשיהס• והסכל השטעהייגעת
ג ״ ג י כ ה ה .־־מהא־היעטןכ־כי־לליייי״ללשהליהיתשזאלילסיותי שגעגיוס
ט ״ שיה כהי׳ ׳ • ה כ ד י י נ י לה ״.וכה'•יעשלייינעייהינימלשידיגס ונסיייש וכני
ויי׳ ל כ ל -י •ה שיש שישה ״״.ה יליז״ס שלש טיס נהיריסהטשיס לנו ימוה •גלפ
ולק לה פטהסלימוה לפי שכן טא
להיייי׳א^י״יילכעליא״לכלמייייכייש
י״.•-־!.;•.״מ־י־א״ללאלל׳ ללשכל״לליהיי״ללנכיליה ילכןהיהילאטעגיהס
יכ ׳ כ יל ״ י׳ ־׳ ע יל יעלה לפי שכ %ימה כפי שגעה ליא מתת* ליעלי ילה״ס האיכיש״ס
ולקטהלאיהכגכהין״היפנהלאליעלהולאליישה אלא
ט ל י ־ ״  . .הטי -לה
נ־״כע׳ :ש:ל״״מ•איני זיל •׳•ישלשכ״יאליולהתייייכנהיי! ^אטימיהתעשיי
ה  ' : :ה יל• נק ייי׳ שיהא פעל תי ויזעשה נטידהעה טנוע למעלה לא לישה בי
היעשה
1

1

1

,

ק sו
נחלת אבות  p-cי פ ? י
המעשה היא לפי הא<מי יהםנה היא לה• הפיה למש ללל דימן יעה!  • 'atללאתראה
שאמי השף אל איזה ׳ א מ ע ז ומי אמ לחלליה מ• ירא לר״<זש.ס לימאנל׳ ייללעמ
יהנשייה יהניךמה הרלה הנה הוא לא היה סנה אל ללכ־-לימ לנשיהן לחלה ל• חס
לנרמעלהאלהשימשהואהמכלימהאימי1לכןאמרחד ״ ננדן כל מאימי ואיי עיי
 via״לעיי תמיד וני 1ליאר שלימה מחשכמיגוה  bלך יךי״מגי עד שככר ללחיי/
הגשמ״שלא המ מעיין• על זי ול!א אומר! לכי ,שמח לכי יעל מיד• אן לשח •שלין לננח לי
גל סימה הי שממ׳עליעעש כ• לא מעגש ני ז • וידא אי ״רז ט לא מעז יל נפש• ל שאיל
לאמ־קחשירןליאמשחמ• יעלוהאמילמגאכא־מיקלכנשייל לא עליה פנימן
•נש״תן לכר משה לעי המיילהחימייסכדלריסמלי״סידירדילישהלארץ• יעל
ולסכל לשלישיעליא לעילה א! הרדון
מענה עייל לס• מעלה לנשי״שף השטה׳
ומולשמללמומיאול״סלללנכללנזה ול״ה ״להכשיל שימי שלי ימיעשה ה״נימלואמ
הסכה י ואק ספק ר אש ליל ארס מש ויישככ על ״שמי גליל סנריי י אכל ילוא עגל נידס
אש •אמחל! שארניך של יהל מיעל כדרך אין ריאל שממ מלל ייחיד לקיש ׳מילר ענלמן
יזעלה ילא •סל לכו ין ״לכישה אי זל •לכש מהלל יחץ כאחד לגלאיכ!א •רניש גאגן עף
וסרחכשילאשדכדרףמלו• וכללחרדללואמיש־העלקניןלזהלוח׳ל לאימנאג!
»אש ימנאיו אסף חח יע״ל קחפנה לא כ״ימ׳ קח לכל לא ירי חחי׳ ככ׳ ח  bשק יכש
שיאו• לארס שיייץ כגג• גל• עגלל החלשיא״רנגירחנילעשממון אכ׳ משהיה כ•
סע סחח ימהל ומם יכל חכר לא ישי! ג! !מגא! ״גא מיס כעילס לזל ׳כעילה לכא ללן•
לפניניק״מילזהייההמימכ״עשל ה״כימעלוילח׳״רוול׳ לילימ האלה אשד
אנכי הלן היה על לככן ישננמ לכנין ׳מימכה כשכמן כגימן ׳כלכמן כיין ינ שמן
זלקיהןומ!לזליח על לעגלה ויןממיעלימאל ליייןסח* •כחי ״ ישעל ליכיחעליה
ייאי עד ממי עגל משלג יגי ימג״ א״י אשיי איס שימעל• לשףי על ללממ׳ •!סיס
לי ״ינאי מגא מיס ׳מק מין מ״ י ומשא• מ״ס נפשי נל
לשיייי״ז״ימפמח׳׳
׳למה
יזשנאיאלל״דמ מללענייזהלזלייעל לזיהימ לאי״ח ייץ מגי
ליכיעימל־א מפני אי״ה  ^ xכ־עמס חילי לחכ-יס״לליכח גשעי ״מיימלישע•
יייייאמפריג׳ע״מוי ׳כייהמהעעמסאי״המשעלגימעל •שיחל לגשלס ״למימ
י״לייגימיי׳ גג׳ אדסגשל׳ מלס מפגי למאה ט״ שימואר גסיפיר־ נימשנ• ויעלה ח״י
מ־אל ונכא מנמן על למממ נפשע!משלן אידלארגה יעשמה ׳הלל-חל יכגי איי של״ה
אל מגהל ״פגה מלן אל מעייד
על והאניכ• ״לן שייוריעל מימשטעמאלהיס י
נילררעכ־ bאשר ״מפיץ יעשה ־ נ א * מ ר ״לן שלשיןיג! שמי מ0ה לה מ ע מ י רע •
חסה לייד־ אני אשתיי תסיג ליילן ־ כיקראיילעשיל אכלוה ימה כמנא• שפ• ה״לן
ילדה ״סכהמא! נלמ״עימענמחלשטעילאלטס שהיא ידלרה »אשי לא •היה
 pלמל שילה לילן מ י מגד לדילאל מכלל מפנה תלן׳ ילאלתגלל ייייסמליילן
אלמלןמסנהתגרתינשוספילאמעמודנינייעניאףעלפישגלא* »זטץ הי׳לן
•עשה יכאש<־ מ ר הלן של*( ע׳ מ ה מיעמדע ששומר ״לה לא מ ע מ י י ע לפי שחי גה
מלאן ״ סכמ ליריאתדתלכס י  <0יךא הנגימ הנדמה לנכייו•סינחסמ•סלxר י״מלעימ
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גי^ת אבות מרק חמשי
*ו׳ל׳להתויקכמירמאלה״סאףמ׳מיךהטי׳מ׳השמימיהתיפמיגטל אלי• ע ק איומו
ימה לל לוגי! על יילן מלי׳ ללל מלה ולא בחל ילה •רא ממגי י <י 1ה! ע י מ נגיא׳ מקי
<עלוהאמיה»גאוגטיכאיילע*עמוןאטךשלשמיס הנהאסכןוכיאלה ייאימין
כעיאמעמשטמהמינע פגמ• מיעאמהאיס מעכויאמטיאיכימיגהלנהווט
היאשוכייה׳יהנןמימאאינעהמיוע
הדרך השיני
לייךהרא*(
יקל משי  piכגג׳ ׳וניי לאי• לננו לי
י
החלה ש מ מ י
נפשימ*שנאיסאשי האתמ מלה היא הטלעמ הניאה ל מ י וממנה תגא המיון
לאנייהכלשולח-וקלהש׳ ומיייעמשמלמעומאמיעלהחיוקכמיאפסטעוהעש
יי עיי ל  1מ ! יען ולפי שבעירה האיש •מגעמהמשמלתילשמסכעו ויכיון המניע אמי
המגחטיעו ממילאאמיהויעוכנישאילא־ייהויע1נלומי היה געיניך נעו וחוק
ממתי כיי לעזמרמןאניךשנשידסולתילף לענמך הממלמל מתילשמ הסכע ויעהן
ללימהאנלממייהיהנפניעגיךחזקיכייאאילסלמכלימהזה ולעלהנפשא׳מיו
הנפש חמייקלמ xלכישהנשימגיהעוףקלאיסככחימהנפשייעאשי נ! ישיש
ייחשטמה ׳ייהנו גמי״סטעלה;׳ ש־לירי •הה יעהגיו פונועלתעלה ננ*• יעיף השמים
יבעי הנפש* מחלחינ׳ אמי  p iלנל• לפי שהפעל המייחי ניה מח היא המגיעה
יהלעש ׳•ייעשהנגיטאימויעעגיייגהמההמר״שאיהיח• מסגןהיאחוק
לליגשכיגמניגמלאייי נלני •יגיש ניחמ הנ״י־ס ולוליו המנא אעהאיסשישיס
עני -ימי• לעשימיםןאלי *שמ־סכיייוימיכהשמרלימעסהכמגועמהגנ״ ולעז
הלחלשלליח• •י י גני י למי• ל ב׳ שלגטיליהממימוהגכחק הגייי היא גפעילמרשכל
יי״כ-לת וליה שלחיי היה ה״לןלחיועשכלס עיגליס אימן והוא ליקח מ ס ייאנל! ויי
ספייך ככל ה*ל ליה לילן כטזימהיא ישמיש מהם גהשגמיישיהסיכח״להס והגה
איי  tשיה נטימשכל״גגיימיעמיגת1יהט1היעןקהמהלתל*ךה ״*גשעלעי
ה־מיליחחי״י״גגייכאיילעזמיגיןחטךשכשמ־ס הנהחהנןכלל כיהמשליס
החלהשל״שילכלמיימהגיגייהגחיס סכעימיגכשימיחהטמישכליע׳ ועלנלס
הז הימ המ מ ׳חהגמתמ״ חלהיך גכל לנע ׳ככל נפשך <נכל ייאיך י

והדרך ה»'ל*ער

היחמ-יןנחלההיאשיוניהיסטמששנכליני•

חימייע סי״מ מגלמ״מימעלמ׳ כיהנה נמה
שהיי ט• ע! מ י י יייו אל השנה המיימ״יג יינה לימי ש8ש ותיייי •היה נעמה עו
»יק כ־•• שט0מיטיוקהטיי־לטלע*מיס(אכה»זמי'• ומגי המה המגלימ״מ
יומייקלכנש־יל שככליע*! ישיש ערמהלעגייאל עליון יןנה *••ס והין כ׳ אל וה
הסיק ׳החי מלחלל• העלה; •ליקלל ח*יעשהיכמדליתו חמי וין נננ׳ נ• הנה לי^
ניהש-ל.יהששילזןגטל-תלנלהאיטמ נלימישלאימאניי׳פיעגא• אגלייC
למיה קלה ועיח ״ ן העגייה מני וההפ׳ שלואהשליימעהנישלתל הםיה י ועל הפי
ס־׳י ׳נטי כחיי ל;*מינק אניך שנשמ־ס יעה לימי *היה שעל היטמ נוגויה זיללי
עטכיייכעכחיישלהישכיפניכלכנגיימו־ ילא יעשה ו ה כלי ט חס לאיתי מגלית
ה״שגתל»*מיס;הטי»*מ הגה המגאי לתה נוכח נתשנמינו אלה לי יחילע0
נכי

ק »0
נחלת אבות פרק חמשי
מילל אהד יזהימדס האלה זלדה ימאי ד כאמה שנא העוימיהקלימיליהממעשאי0
מנדעימסשלספמימהמאכללסככימכלימהשיאימהכאינההסשליהמ• ייא• n
כהיגל מההישל מהשי המחיל ההלל לל על• ה״ה אשי זכל ייזה למ־לא* לק קל נ;*•
לין לנל• יי׳ מדי לשאלימ ללש • ילה• שלא חשמ איש מאימח הי׳  aמ מ י שהיה •הייה
קמימאמשכהעדמלפגיס לקמיאיאיייה^עיפגיסלגמנכיגישמילנךעדך
חנה ל׳מ היינה למיי יד שהיא לה״ ממלה מ א ידאה אה ודא ע 1כגיישלא מיס ייי*,מ
ללייס מניניה א׳ ל מ י ננאיה ינויל למ למי היכיסאי לפני חלש ול־ 1ישא מ ׳ לייןן ימע
דשכילשלא־שאשיכ׳הממ׳לאעינימימ־יכימ יעימ אק לי ילקיה אלא ליייל מימש
מיככמכלה
ימישמיהשה׳אהפכ׳מ׳מ׳עלפיגהיי׳גישל׳אממל־דילעסכגע
כגיאיהמאמי יאה יגיילשהעלהתי״סיכקנמ השסומ ממנת; נכנס׳ ל׳אמהיישי-ה
יהיא נועימכ• נעמין משהידסעל י י ן דליה ו נ• מ ד י״ש:מנ< נ׳לח לנ־ מ י י •ידדה
קמומאשלסעיכגישלנמנסינישכנ־סלנ ע־ק אינסשילכיסכמכלליישלמי
יזלק! יעל•! אלמה הלכה למעשה שכעסאהמיד׳ ׳־זנ״ישימ ׳ימי לממד שני ממיין•/
אה־לשהיא*יאיזינלל׳ י יעל יה מי־י ״איי י .יי־ ק ־לייאש מיס לנימה יניש
מישלנןעין׳אמימיאל״םי שהיה מימי י מ י גיא־  rrj:xי׳ביי־ יי •ליזעאיי
»דה ל י מ מ שאמי נמעגמ ממני נה •ימה נ מ ילק לי* היי .ל נ׳ זמ מ מ יי עיןלא
הילמהשניעניניס ׳אמי מימי יני מ מ איי׳ למ היי׳ ן ילין לכןליעכיי על יני׳
מיילל למי אס
שניייןאמללסאניאיךמניללןאנלאייינאלשיילימקשנימ
מאמי מ י שאימי לן מניאן לח״ ליעילה אייל ל׳ ל *יעליל מ ׳ יעימא ידיי נ שפמי
ומכשלכלכייאמיללכגן״מל שמי א י מ ליכשנמסמ׳ למיכל נמל־ימ ׳פיי י מ י
נעלי ׳נעלנ• *שניני׳עגימ׳ אמ׳ ל נמידלמינ׳ק יי יימי יני מ מ י איי׳ נייל מ•
עקמאשללמישאממימאלאימלשעיאיחני׳ןליקוסשנללס׳י׳ לעיךלא ק 1— !1
ומיעקינאמןה־לממנאליהשנזמיכ״כנדיכיכניסיייס •לי׳ ׳מק לנח אלה ׳נ מ
»נאיד־קננמאשהמיעלואקיילא;אלאייד׳־אמינלליאשי שמ נילי• ליאש ע׳׳מ
פנישמיךפאידא אכל •ש לעק היק ״נא י עק־למכפ*קלזלעדמלכניסישליככי
לנמיממזיילפסמךסלאלילסניישעממלמס יענל נאק ׳שיאל נפנה ׳׳שי^ ׳מכייס
ינשל׳ נע׳נס כשל נס •לימ עמס נגמסימקיס יליד לכקש איל ״ ולא •ינא׳ חלץ ילה
נ ״ נגח ל מ י ס וייס <לח ע׳ הנה נמ ש יענל נאי; •שיאל גכג׳ ליי־ מ ׳ עקמה של־ל ׳ ל
מ י מ מ י ס ־ ינשנאיידהחלץמהסמשסייטש׳מקייני אימי 1להאיליא*כי מלץ
למ׳ נלה למי ׳שלנה נעל׳ ימא* אמי נ״ מיי ־ •ל׳להי שהנגמל מאיי על לינימלילמ
יייל שינימ ל־ל כנמל מגד מסע מ ל רה כי על  pאמי נ״ עד׳ חנה לי י י שמנמה
•הינימהיה עוד נ״ ל ע ג י ח  /מ מ ׳*דה מיי י כי על ק איי כי נניס ו דיס •לח יל ני
ילד׳ נניס מאנ*ש יייס י הח שלל מ י י מ• עקמא נ מ * ממונ ׳מאסי מיי• נלמונ
כמה •אכלסשדש אמחל־ךהס מעל שעי• לכגיס ' י * ס נ־מס • אינה מ״שנמ הס
יוננ״שדאללימישהידאלמדההידיסדמכאיההילקישללסתלקלעילסמא • א י ת
גמיהעדלשלשהשמטסישכאימלואעמוילניסשנאמי׳גמ^לןישירסירחין ׳ ה מ ן •
(
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גדלת אבית פרק חמשי
חנהליייי״מ  /מיינהיאמ׳ ניישניסשנאמילמעןמהיהייאמיעלפנמס• ניר4
מסריה ש .ה י י נ מ י י ה י  xימה *עמי׳'אמנימ׳ איןרמ ישמח רין ״ וגי)אין ספק
*ייימהכישממ ל לשל שמה כ׳ שישסייאלהכמהחסחנימשהאיסמוק אליהסילהנין
*!׳יימז לעי ״יוה •ימס״גימלחשדייכישמעשימדכינלמינאוע ולזהילמחןמיין
הנשמ !ייכניוהס״ךהמנאלייאמחזההמכלהקניהיהייניןשממןחלקנז נמיימן
לכי שהיא אשי ע י י ש נ ו מדע הכישע ׳שאי המי׳מ הכוסיוע למיעלה כדי שנגע לתי•
העילה הכא ילה שהאיינע׳ ׳ההל• האמיד לזה היא הישיכה כאי  f׳שיאל ׳כיחשלס עיי
היךש לה; אימ־ נמפלמ שהגנה עיין נייהיה כימיני יען אלקני נמיימך כי גהמיעו על
אי״מג׳ •ה כ׳ ן על יעמיס שכה כר יה ליך׳א כלס כשש ״ ולעגד׳ שכס אחי י
יה שניינאכיישנייעהישנמהסהייאעכמאמייס האלה נשלמה יינה לימי
נש•
ייא״יגןגגגג ״׳אייינןהאהאלטהנעראאמ־א• אכל כיישני׳מאשי אמנו
כה הייה ני׳נח עיי ייאייי כן חמ& ל״יך יכי ׳אנחנו נפישהז ק כעניי *הייה כן עימא
הזה־י שיהיה החד •עז
ווי״פנם
עלהתזיה
כנייי יקל כנשי !  pב; בג בג אומר הפוך נ ח אשת
כעי יגייי כאיי ל
שיהכיךנה
ל-שמיטןחכמ ש נז־פךבהדכייא נה וסיב ״הנה כה מכני שהכל
שישי״הישעההנימע ונלינה י ובה תחזי ומינה כה י ואמריכה|ממז׳
״?יה נ׳ ש כנ־ה
לא תזוז כאין לך מדדה יל ראייע פ׳ יעיאה
יניאי יא״י ש׳ה נל׳
האממ כיעין השכל כ
ישע המיה כח״נעיע סיכההימנה•• בןהאהא כמיניהוייא ימזא•
המייה יעי ש״פג׳ זה איבר לפיס עערא אגראו •אחיכ אמי יסינ יכלה
המ־^לשששמן ת דיא!דדה איכר נן חפש נה כלימ המעסק נה
ח ־• כמימי לק גג
עיעמהזין-ה ינסאו
כנישה׳ ׳עייי גמי״יו שניםיימקרא! נןעשר לא מ ט י מיינה לזילע'
שכי יי-״עימ וייידימ לכשנח נן שלש עשרה זאמנןהאהאלפימה
u.
סיכימי׳שמ גח״טעז לפעות :בןחפשעשרח שמגסיעוניליהיהיה
^יוןואי״מ שלא ו
המיה מה יעק כה
המיה כשל ״ מ ני! ל לתלמוד ני ,שפונה עשר •ינין״ס״ןההכמהזוא
יה מ ח!ייי׳ הפיך כה לחופת! נן עשרי לרדוף » tה שיזלייי נסיה י
והפן כה דטלח כה
יעמל יירא יין הייליא•
בן
י ל שי ש מ פי־שיימיהזז בן שלשים לכח 1
אנל יץיאמ הילעגינ
על י וייייא שכל ה ארבע׳ לבינה ו בן חמשי זהייגיחה חין יףס לה
ה־כי־הנכלל׳ שייהלא לעעד! ב; ׳שכרם לזקנה נלאמרעלענה יאיייו
ממשי כל כה יכמחייי
נפי ייאיייז הן• הכייעי
י־ עה יל״ נני שיי״י ל בןשבדס לשיבה:
בן  wלייזנמ של״יתז
לכככס
ני׳ן׳
1

nap
w
 rhnjאבות pna
לכככס לכל ה-כ״ס כ׳ לא י נ י  pהיא הכסייזי אמי לשלייה כס י שמימאמ משמיינ״
אלהיןיכיככמזנכמיממשהל־מקמזכ־להמכלהשי מעשל ׳ממלל משי מכנה שש
ש1י כמי שהכי זכי־יל• שכל אשר יכנה ׳מקש כחיךר׳מזעמנ׳ימגאשש • יאמי־לייייכ•
י סיס
לכי שאמי למעלה p
 pלאף עמד ל• ׳מבני זה
ש ^ י נ י • לגבורה!
חמשל-דךאים׳
נ״ללש-לאימעל ה
ג א ק נ ט-ל5י'*עט ת ש ל ם ל ש י ח ,
המליז-ד• ׳א״י׳ ont
׳
!
,
היימ שהגל׳ הזמניש
מי^נמלממ״ש•
לל מ י י ט  /ו ב ט ל ק ה ע ן ד ם
ה״
ש׳כלאיסשכלימיידא
•עסיקכמידהייהטךכהכינלהשי״ממנמנאימכה׳למהמשגה כני כזרה יאף על כ׳
שישעמליככעשקהמיהלב׳סנעיאאניאיהביהזה היא כבי הנמ־סא שכמיג כה כן
זכלל ה עני( שירכה הארס לעמן המיה יפלב׳להמימ שהמזל ין״סמ׳ מלמליס חייי רכ
מסיא אמיר־עיקכא״למיטשלרחש על כלקין  p y״המיה מל• מל-ס של הללימ״עיר
אמי׳ המהלך כדיך יאי( ל׳ לי״ה  p wכמידה שנהמ כ• ל״ממן הס לראסך מ  tלייזשי
•עהיקנמרהשנאמיהסליאשך חשכגיהגז יעסיק גמירה שנאמר יעניןיס לניגימיך
חשכי״יעמ מעסייןכמירה שנח״י רכמממהילשיך חשכעניממ״ •עסייןכמר :שנהמ'
זלכל כשימ מדכא יכב• מה שבמ־ש על זה הימ ימי מממ־ה הנה כלל כ! ל ל״ח״י־ כל עניני
ה־זכמימכה שיניס הא מכמילהדינ־ס יה—ימשנק א־ס להגי״ שידל הה״־• יל״ י׳ עס
גני איש •כה ינאימי־על זה אמ ה״הלן כייך יאק ל׳ לי״ה שהיין־ היא העלה ה׳ה ׳הל יה
היאחכימכניאיס שא־נ׳ מיעריכיחכימש • הכ ה״כ משכיני ליקי ס יככלל עניני
האלהימזלמי׳נל׳עללסאיירחשכיחשייעסיקכמי״ :חנה ליימ שחס יסלק ככנימ
האמינה׳שיזה שהסג ״־יגמלייש ־.ס ק גמירה כ׳ שס מ־ג״ס הנ מכ״מההנמן
ימגאיה׳השמי׳־המלשעימיככנללמ״מלדיןד׳קשישנלסיי׳מ״יעיל מיעל ׳ה היר
היהכ״מהעלעיהילי סהסגל־ס
יושכטמנ׳יעשיקכמילכיידלנל מ.הימה
יהכשיב׳ שסכימס נעל־ימ יעל׳הה •מש ככני ״עי לכי שהל יכייכ נעל " — -י מ
העקזיעהיקכמייהטממנהמאימל־ימיה׳ הה חכמ־להיבהה לשייימלכייה׳מ
זהשרמלחילייעלזהאמרהשגיעג״ימ לע שלעטיימלס ׳סיי• הניף <כ;הגיי*מ
אזדהאיש זעלזהאמימשגענ־״מ׳ לכי שדעג־ימלל ׳טל״ לניף ׳ ק ללרי״מ יסיר
האיש יכאליאמי־שאסלו שככלנ׳כז מכף רגלי ׳•עדראש״עטיןכמרה כ׳ גלמו־ ־׳מ
ל׳לליס לכלה ק נעלה הן נריח ׳לזה אמי שחין; ימלה ""׳ כה יכלשנ.מע* נ׳ על יל •ייזל
יייא׳ממלטש׳יש־גלאיזמיס׳א אומיז זכה מהי ־ יל  mהינייס הנעל״יס ״חל
שלממשד״כלללטךיליטלמה שהי• שמיהה זהיכייהיכ״ןלשנל •כי י־עמך מנה
לא מ׳ח ינא מעזמ לילך ^מד־כי מסכי מךחילחחיימ שכלהמלל׳ שחק ״יה ילש ־יה
אידלמ ניכה דיינה י ר׳כללימישלסכראלאמ׳ש־מילשכלעימגילממג־עאל לאייל
גליך למיל החללימ־ הכהאסקכללל״איממזהשלשה ל״יי־ס הא כעד הכיעייס
זהנ־זירילכןנל׳לכיןנהדכזלא נל ש־יגעטן מממ נעה[ למדה מכחי׳מס לכ כ ע ז
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גחלת אבות  p aחמש•
לזקניה יהמ נה ינל׳ נה יימ לזמי *•״ן נעיזנה נ• אז ל מ ל הזקנה ׳j w f b ' u w it
»רגשה ניא שי/ימעשה מיננהיוהז ינה מחזי • הנ נענק הספקיעההיזקייייניידנה לא
ממיז שין לך יד־ה גינה הימנה יקיא אינהיליה מיה לעי שנה •מיח שאי היזכמיי*
והי״ סיף י מי י ע היא שקי־ ילה• שההמההביינהזה נמויה נל ימי האיס לא • י * נ• אש
נ ! מ ן יל ייי״ שאמיל למה נקיאמ שיזה מוש־ה מפני שייינשמיי" של איס לכן אמי נן הא
הא ״הדה לזה לפישנעואניאחנהלימיט כפי הנער שיקנלהאיס טעמן היליה כנה
•ץיל י ז ד לאיד־ינה יכן כנ ננפייזה׳ ק נדסיק הא הא פירשיהי שהיה נן אניה ישיה
ש נ י ט הפי כיה  • Xההין שה״ניע אל אניההאנינ׳ יי 1שיה ממיללני •כהי ננעי לעטטן
ק״ '-להל״ש׳ מל ה שכי שיןנל עלמ אמיז כפי מ• עקינא אין הינייה ממיז״הינ אלא כמי
ש-י״מענ־יעליהשנא״יאיסטיימענאהל׳ ׳נטףפיקמלקייזיגאמוזנאכאין
ה־ז״ש לא מ  -נ א נ ״ • שידה עניה !ליה יכפ עי שק כסיה נמ׳ אמה ידנאה כמי שמשידי
עליהטעיינ <כפ כיני ״עני• אש איה ״שיה עניי כיייכי שהכל ישקני יליהטמגה
ייעךישטנהאהמשיסענמיכמ־הזישמזיעמ
ל׳ליילנה שנאיו׳י״דכיייזגז
זאיכלמיללי־׳ייליךהטדזיאשלא׳איןמל״׳יזממק״הטי״אמימנסכן אף אכממו׳
ע״יה ל• מדיה שלי-־יד כאף היא ע״יה ל• ילק כיה ל״לך יקיא כי כל ימי א״! יל שלא
»ע״; כ־יכ״ה אמיילט טמע״זנה שיי״ נשלה הזה ׳כעילה הכא ׳לפי שא״נ כל איסלימ
ויה ש שיענל ז ן יני לכן הכיה יניני הין״ש שני ?״אמייש האלה שאמיזכן כנכניכן הא
היזנלשנששימאי״יישאיעהלעשעסהמממטיה״שנמעיל׳נלז!ה יש ואמנה
ה״מ •י הממי נ• מ ״ ש ל״קיא ״נאניה׳ כקנעהשפוישמממש אל שי״ אל הקישן א״נה קגונ
היפי שיה ה ״ ה ״ ד לכן הא הא •ידה ליד ש היה הנה קשי׳ ״כיאי כ׳ כ י  1ג י י שוני הי!נ
ה־ניי־להלי״־נע׳י לי-עייל׳יקנאהמאמהזהלנאימא• זה ימן •עמיל האיש נלידדה
זזכיטהיייטמכפיהשניהיאננאיייזיההיייענישינייהאיהכלמימ׳ והנהאמ שנן
? ש־ .הימי• למנןהנעיליקיאייי^ישמדעשהזמנישהאלהשמטיכאןהה כלה לענין
הל-י׳ינייהע־ילהלמז״טהמגליעטהנהלאאמישעיה שניסייעהיק נ״קיא ילא
עיי כי״ ש.׳ שיה ש י ידיה ה מ ^ •ה כ• אה כהמינכן אמש *׳ה ׳מהיל להמלמד כמקיא
» ״ ׳ נהילמ •מפייא״י ליהינליכ שי״אל כי ש״לא עד כי שימא לא מקניל מכאן ׳אילך
ו^ייל מיהטליהנייליא ימייש״פישהמןנשטהלאועמעימנאילהססעד כ״ייש
נהשיקט מג־י אל האין יט-1עמ 5כל ען יי1מ ׳עדלעה ש־ליל אעפגמ נפייה של יל יה
הכע נ ״יכי כייא ניני עאנה •אכל פדה י זיל שהאיש יען ה שיה היא הילי ׳ניאיניהיא
•ליא־ל׳לעילה ׳איי xשניה •היעדלהיכשנההיכ•ע•עקישהל<לישכל<מיxשישSיt
לנעי של ש שני ׳יכנה כ שנה היניעיעאז •יןיש לשה נלייי איילמ המויה ׳נשנה האמיין
לה׳ ה ף לדש עגימ־ל״״ ני ל״יי שיה מ ייסיפק כלייט שיכניהייד ל״קיא י זכן *  xיאי•
שימאילכ״שנה לא שיפשיק״הי״ךעיקאלל ש״טף עליה י5יההמ שנה כהמעזנןעשי
שניה ״נ ין .ליה שטי״שה שטס נהייינל״זח לימן •יעליןימא כל הכי הפו• ישי"! •פה
ליליל״ייי״דמכה שניה׳ יליה אי׳י *שימי הלי׳ כן כ״ה שניה ללמיל י יכ;לל*עלפי
שיאי שהיה י׳ כמ״ ש שניה ללמידו י ילכן עשה כן  vלמלמ׳י שהזה •מעילי׳׳מעהמשנה
יפ״״שש

ק v s
נחלת אבית  pnaח מ י י
וכייישה כ׳ הל שכיס היאשיט כמשנה •יו! לעניי שיד! שמחמלכ•׳ עי׳כה ננל ישי׳יין
 pi׳ 1ענה למנמטיישה • ורטמ׳ מ• שכייש ק איש למקיא ללמוד יץ״אינה על סהל
ונע פה יק המשנה כן עשי שיליז שנ״ממלפא יכן ע׳ להל מיי היא כילל לטיישהפטק
ופממש המשנה ט משש ׳אילן •עמיל לליךי מענימ י האמנש אמי ק •נ לינימט ק טמכ
נמייה איש איש עגיל האיש היא ״ה שיאי׳ להיליי י ומיל שי׳ כ׳ שני מנאיס י הה טלה
לי •ג שכיס שלמיס • זלל שיליא שמי שעד׳מ •ניךנל לפי שמיילייללמיל שגי אי׳מ
שיעשלמייגלאמימקיזשנללמפל ׳כמו
הנגיל׳שטנד׳למהינשניסשלידס׳
שאמרוכפקTp׳שקכ;עשי•סשנהולאנשאאשהכליממלהמורעגמה !לוההקייס
זההמגא שני שטס כמי מיז ק יה למי מ כיי שיטה סהיילגייי ׳•ש טרשק גהיק זה ׳היא
עזיעשל״יינלאמייגק כ לי״מןישלש קלי
אשלכגמליליקא׳ שמגקיטאיא
הטמץיה־שחמא• יימליייףאמייהעאוומאשלאגשאאשיעדאימ^ייקהאיגש לפי
שעי ק אמטז יכיסיאה שאי( לא־כ שלה כימי אצא עד שלש• שהיא מ־מל איזיע ׳לעגיל
שהשכל נימיהנעחממעוין• כהפי״למעמ לק אמי גן מ לגמל ייגה לימי שאו טא כזיק
לעקכדרושישהעטיןו^כמושאמומככקדעזטימישמלליהלכילל ןי ילמ שלא הניע
לטיאהומזמיעו כמהסואמעקשנקיכטשאמד ישל לישיאל ילא נמ( ״ לכש לצ
לדעמיאזנ• לשמוע על ליהלזי שלמ ט כטן! לי שגל יעל היימ הכינה נכ; לאיכעיס
שטא העמן וההמעטף להכק הנה ממין ל ד ק ולכסק אי( יאו׳ שמנמלאיה •!!א r, J״ ש־ס
שנה׳ זזטא״ממקהיטכלעגל וכמגלי מנה ימ;מישמ שנה •טנ ינגח העלייה
ולא ׳עניי עוז״ יזה סדן לימי לא •עגיד ע ד אלא להג• ד שעט איני עינל י אלא יל״ד
להסהלכ׳מעגייהי י״יזשהעגי למישישלטשהעגהטמהישלהד־עמיטיעה יכה
נגשמן טמדישוזה כלי קכה כהימ׳ ק הישיש לא ץדס לק י עיי זכי מייעל אמיינ
נן ששמש לזקנה יל לט״מ שלא ממגכימינינל יטלמשעמ כיאימא גטף פיק יגלתין
זכמג הי מנה של וא ימזז כמגא ככלה אלי קכי ט מנק ככלמ -עילל תל שזה ק שכעיס
ומשקנאמכיל! זקאשימ׳ יינה
לשמהילשטאיאיילככיוישיש״כגישמהמיןס
לומיכיימלשקשיייה׳ אכללאטימעכייק קשמיטסלנטמשנא״ייאככגטיומ
6טטס שגה • זאייגש אמי׳ כ; משעיס לטמ יל כטף משיימט שמה מל יימגימה •
והייוגהטתלשיןש״והשלאנשאיל׳מהנמ כיאכלדטי׳לטנלשאקללנדלעלמ פיל
מ י י נ ט י ׳ יאמנסנ[ מאה טא כאלי י מ ונשל ק העילה שנמממ גסליה זדלדמ א-נס
נשמע• וא1ד עיט׳ נס הס אק אמו ז נל ׳ ה מייה שמיה שאק לאדה להמעסק יאי לעגמ•'
מופיהטמיייטמלגלליייזגמל רק גמאילהשה ט טא העייייג לאדס לעילייס
שממנל ׳עשלעוקיננעייילנטזיימו׳גזקג׳מ׳ ילק נפי שמשיעגאייולמ ליכד־'
כאלל אשי אנכי מכ ן המס על לכנן ישננמש לכטן ׳דניילגס יל שאל לנעי״ס ׳לכמ״יס
יזגןכלמידה־ זטזייטזמסממל־שאמרילכרמכהכשכמןככיק-ומנל ל׳ייי אמי•
שמיהלןכמיכלכמןכיין• וילנשמלןכייןכלהאקעדטוסלאמיי[• וכשמן
וכיןמן ת מ לימיש־ טשככ כקכט וא׳ מ מ ק ט מייני עד ״ס יןימ לממ״יג הייליש •
ר העושה מלנד עזש המט? תריזלו למייניעלאל נלי׳ית!רמ!כפימןהי»הלזז־
״ ס א  •aו ז ט ז מ

גחלת אכוון מרק חפשי
» ת מ יאט vno !.אתי אשי עשה ס־י יזיינוע שני עהאוס וימת לא לעט ן הל ימי נ׳
אסכפיימונזינהשטסעוכעיוכאוקאתי ואזכיטלןיפת׳ כי היא תאתי נתתי תאו
ויפהעשתוליוסהכפויישותאיוק •
תטילמ׳ליתז׳ כילעעקזישיכליילימז •
בן א ד מ ה
קיה^נליןא-ןיולקת-יש תעלועתעיליסעלוינשתש׳ נקשו*
אהי^ניאליייש׳ סאי־אכייךל״ימת! י
<• ימ תאט; ״״לילק עשו י י<1י תעש יףעיל ריסי • לניולותןתןזיתכשי•
• rrXiX/יל—ז frt"1־ Uי
ר יילנע־״־סיידסלקעשיהש׳ קלכעזכויולנעלההיים• נזלתיסילועגלקיליוט'
•-לתל; מלי ׳״לטייס
ני קשלשיש^טיאשת קה ׳הניס הני נת• ישעי ייזלניהי סנינ נט \r*f
״**ליעי נני״לנאשת!
נ־ נעינכנע״שינלאיכעיס־ ששטייקיאסיעיאסנעיס׳ קליינזזיעזיניעיס׳
על ׳,״ל! •עייי נ״שיייינ׳
כ• ק לי - r tיטי ייי־ לנל יאכל ט קיט •ת• אכל כזנעיטזאעכליקיתגל׳ מ
יכל־ ק יךכל פת!
<ד שי^י״לל-ללקששיש אק״עש־יני״סישישיס׳ טשיתיתיליסונתלשיס לא
״ץ״י; איני נ״ל־וית!
ני הל שטת• עע׳ הלי *עיש אק וכיה ניאיה ינשמע״ס  pל״שא יהיה עלי ועיס׳
יי-״כעלנכש״״שענת!
ר ק שייניששיי׳זעלינטו• אקלכטעייילתעתת׳ נזילענלכטז ילשכנת׳
יא ש כטל לענה פתי י
נ• •יז־יוהכ״עיהיג־ושכ אשייא־שנתשכננומו*' אקנלנויעקילאתתא'
י ־ טיויית נכש ׳-שטית!
הנה טילה יכי אכיהה נעעשל״ייגיעכטאיסכהישטעיההיאק ספק שהיה תתהי
ולקהידשייינייה״שנה להשנינ
ייתההזייןקיזתלזקילי׳עי״יאיכפיהשניה
״כל יכי׳ הפיק הזה שיתי•
והכלל העולה
יכנל־תלאיה ישיט
התייולמייייע״יכאתונ״דה
לי-ל שישת־ליייעע
יהשלייינ הע1לש השכל
ינייד׳ ״־יהל ט הה ה שי •כ״» י*ת! אל תגליע כיייית! י
שי.־.־״ כ ט.׳״ יכיל נשל״ה היסטנא ל1הע ותתנה הפי האחי שכהג! העה ליץזימ
ייוי זלל׳ א ״לכי״תית ייכייהחכייסניע\עהעיוהניככטישהיה יעליתיטף
כ״סכי/יז ליאת כיל עגי״כאוליעהאיסעללי״יהיסיה יאולכיןיהתייהפיקחתי
ייזל לעגק לעניי ׳ליל! rלפי שנתפשש ה״נהנ לקייא ״םכינאטינכאיתס השנת! שהס
 3xלפשל ליעי שט ע׳ עי ״פג שהיי ה*עיעששל !כ״הכינ אטינ לה היו ני יזה ל;
כ־יךס טכ״כ׳ ו ה הפיק כ שנע הי**״ ןיהסקייהיעהשכישע יוש יתן מזיל !כני
יל^ ־.תיי נפיק ההוח שנו תכתים נל*}
׳•־..תשכנייייןתניז״י׳נלש^התשנה
התשנה
1
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המאהאגלאס ייזשלעאנימייפג׳שנמפשש ה״גהגליןיאו עש לשל״ז׳י/היזלאל•
המ.ג*ךע•  aק מ י י ׳ * •

תם ונשיים שיק חששי

הזהמייזאירמרזמיד כמאלמ׳ה הפ־יישלהיךיזה מ א ז נ ה *PT
וזשייש
ז י ל ח י היג ׳הכהה של מ ן שמגי  jג; נייליאל ל * • ״דה יקהלגי• וגזליה
יישנמ׳ למעלה לייםלעאניע האיינסגא״אמיזזהכיכךמר״מומ׳ ילי( לקיכ
הדשנה עההלידחח
חיסנם
לפי שלא גשנה יזאייח פרק •:רצי קרן תודח
*בי על *ילל
ר אה אמי מ י י ה
ללי־יךס לש
היו *ה ילק ידמה ;•י^ן
חכמיםבלשק יי*ל ללילך הירך
ייייגמו כיימאייאימ
המשנה ברון עיגל להיחע שמאן
שנשנו ידויץ יעפ ידימ
והילך לרימאהיא ׳ליה
מי״ה *ניס ונל״דש מבחר בהם ובמשנתם! יזמויל<א<״<־ שנ! ח
הגה יראה כהס כפל רביכאידאיפכלהעיסק ייה״יסכלז; ה״שכה
עדי ס ילאל׳ הס מי״ס בתידנובת לדברי'הרבה נלי״י נ־־־יוא ה־א »
כל־ט יומיןז״ס ו
ינלזןל״שנלה־א ש
יממח*סוה עס זה ולא עוד י1א שכל העלם שגימאכלאמה״שג'
ר מ ה י א מ • אג׳ לס כדאי היא לו נ ק  < 0רע ו״ל שגי מ י ״ יימאיי
עשיהספיןמ
אהובאיהבאתהמקיבם אימרי״מן *׳א״ח
יזה עגק
היאשין
פיק יה מ י י אנדה
איידי׳
משמח
הבריות
את
איהב
ללגמ׳ לאיי׳ ג ג מ
טךאיעאהיכ ולא את המקים משמח ארת מ נ ה ׳.ה שהי ימייך'
כירשלמ״יךאק־
הללי של ״מיגאגיע־
יהריזממוהפיר אימש הברדתופייבשתו ענודה
ילה למייס המה
ליקיה־ יקשה אלה
דראה וםכשרתו לזדוו־ת לליימגדק יהס־י כ
ליוה לאא״רניזיארע
כילץק כד• היא ל<
^ 7 , ,
חסיד לצד ו נ > ן ק יאי״דהל׳• גיךא
נפיאימאעל״ץש וםרחקתו ק החט>״ן ו רעולי ייל״ךה יעץ*
י*,־" י י * ליי־" ומקרבתו ליד זכות וכה;׳ *׳דגישלייאליגיךע״ז
שלי מ לאימי מדמן
יהשלגסכךוילהליה
אימאמלייךס ש
^
ר  ^ ,נ  p wממנו דגה ותמדזז ,ונינה שעישל״אילל אימ
ללי־׳מל״ש * מ אמ וגבורהשנאמייל עעדה א־גמיהעשמיךק
מימע• אללאילי
 iימלייקעילןי1יכ•
מי׳׳^״י־י׳^• ה ותיעדה אני בינהלי
סעס
י  I! 4זעלגשמז

JZדק

ב ת אבית פרק עשי
ומכם
גבורה! ונותנתלומלכות יחלכשמו התויה •
קמםיעאה׳נ•
למה וכי וממשלה וחקור דיןומגלי ומשימו להימגייין
urn
הילך כמוט ואמו עיש
נמ !ש
חסמעושה
!ככימעאהנה!שממה לו רד תורה ונעט כמעיין עול•
ש לפט'משו ימ היק •
נא!״ח*ילאמ י טאינ־פיסקיכנהר
•שי ע!שץ משי ועדן!
המקיש משיה אע ה
שםתגברוד־־זולךרדמי<
הנייק !נהנישממנ!
כייך !קגגימעולא
וכי ענק עניי ׳הלנה צנועוארך רוח ומוחל על עגה וע׳ש־ה דלעיל
ו מהאי קיא כמי ה קנט
נדינמ ׳שאי ה״חע עלבונו ומגדלרתו
ראטמייט קיש מ
השיטעאשי •כלי נין
האיהלשס ע ט ל וטרוממזועלכלהפעש׳ מפעליו יואן וסמיי
ליהעגהומוש־הגלוון
להגייה
ענה ענייה ׳גיגה אט ללומי• לה־ו לפני
נא!מיי ו״לגז־ס עגיה
השיייש׳
איסלעוי׳ ילשיה אלשיי׳ נלע 1עני(
•*יאה ול״ה לא וכי מיה
ואוה
טעה אמימנאי״נה!נכ״־ה !נימימ׳
ישהיה״יימ 'נש״היאהלי״יכעגוה
 1נ יאה לש; לט ש'״לנ דל י לא א״י כל ז  jהזה נ שאי השלמ ״מ •
ןא״יח ׳״כשימו לה״עט־קייטי •שי וגא״[ ׳והכי חנהנכנה׳נאהכה
הינ״,״
ילעג׳ ה •המאה י ל ״ה יייהעויולאוכימניהאיזימנםמהשאמי נהלה
ו״לשימו׳לאאייי׳״לגשילישאי הלזגימ
למי״מומימקמ ״ן המשא כ• אה כני היה כ׳ עגיה ׳׳יאה י והיהנייק
•cxrei
יוטי •שי וגה״[ טחעשיהיה מחמק מהמשא וגקיכ לוכימכ• מה לו עול
יטמ״מך״יה י
נאי ״יי ׳נהנק ״״ני עגה ימי שיה כמה ענייה ט הגה היה ל! לומיוימגאו
יושש׳
נ׳ י* ייל״יד ״ן העיי כ׳ ז1יה טוי הכל ימה עגק ינהט מ״גי יהי ממולה
ט י  1כעגה שטה הסי כ־מ וכן כהמו־ס ־
דסניע• נא״״״ ״נימג ל׳ ״לט ׳מ״שלה ט וה נלמ• מיין שכלהעוסהיינמןליטו מלכי
ויה שיש מלטאההפןטחנסענ״ס״חייסזי״עיתיסתסיאמם״ש־ני י
כט״ח!נעשה כ״עק שטני טסקומהיש״מגגיוטלן ולמה עשה שט
דשס־נ׳
ישליש ט־כי ממ־ גס כ• יה כלי י״עלמ המגיה י וטא נכלל נעגה
ועי שיה ׳כינה ׳גגי יה שיכי ליעלה כ״! שעטנס מאי •
לטייח ימה נגיע ׳איך חח וי״מלעלטנו •יוהטהיחמהאלהמי
וזישיע•
גהלליטיהלעניהייטדג״ינניקיהאסטוע• גמהיאה לווכיסשנ־יג
ז

א וי* ייעל מ המג ״ה י

חעקממש-ד•

כמי״י״מגילמזימחממיסעלכל המעשים ט יהלל׳ מ י נכלל
נ״לטמינממשלה ונשאל ליכייסאשי וני י ואק ככקשה? ינ•
״!איי

קעא
נחזית אבית מיק T V
»זאמאכס נייל ׳אלה• ׳לא •מק לחשיכ *דה מיטף כמי־ש יש־יימללא ענק • י מ י נדחק
הי מממיה כמל דמי• השלה הזה י וחשכלעשימכהסששהסעיששהסהיאשיטס׳ רע
אטכאיהכאמהמיןס׳ א י מ א מ מ י ח מ ׳ משיחחמהייןס׳ משמח חמלכיממ•
'שהאיז״סהה ירטש נכנסיסמחממה • זנדחק יי»יזה לעשימעירזשיסמחינימשיניע
לס קל לכטו היין אשי לקח <*ען ממק הס רט״ס כלמ• יימישטס על מי• מ ט מ א ינש
לה ימח כסס סכקימאלה׳ לק נעימי ייהסואכיך• מכ• מ ן •שי טזשי ע 0לכט כטה׳י
שהשלסי ייאיישהמנאיעטרנלימי
ואמ2ר
מחמאיהמיהסכייןמ׳
לכי שישכש כל מעשה אשי יעשה
ידליהיטא שיהיה לשמה׳
אימ האישימאח לא אקחטאסמהמגלימאשי •טקאלי׳ומכטוה כל העי סי; כמי יה
שלא לשילה יק לשיה מגליממהמגלימהמינזנימכט שיעשיי אי שקיא מ• ונחיל ליה
הנההמגלימטאעגייאכלייעשקהמימטאל! כייךה כקיחש לחמן א׳ כלי אחי
לעשיממלאכמז יהח חלל מככי כנקלה י זטקיכנכזה׳ ולקאיאיכשי שיישטלז
<זהמשקהמייההיאהמועלימהייייו״מטכשהכניס אמנסכא* •עסקכמיה
עלמןהאיימלמגלימעגמה׳ מהחמלשצמימהמהאשיחטי ולא עיי אלא
»וכלהעילה מאי היא לו חנה ליייל שלאטשהיא חכהלאימסטלעלימ שחטי ירד חלא
שהיאהאששי׳כללומישנכיאהעילסהשפלכשטל׳ כירשאייח שנניאכמילהמיה•
יכילו שאילי! טהיק ו j׳ j׳ מ  bהע לס  b׳ לא נניא אלאנ&גיל וה ש^איד ל וה נל ה י ד ס
לכישנייאמ לעילה ל^טמלנעטיהמקלאמו*כיי ש־עגיי ימיי חמנייא׳ יזה
לאישנטאסעלטהמימ אסקטעיסקכללשיהלעללט־ידטאל׳ שנאיש־ניא
גשטלו־ זאיכשילכישמאיטא^עלהשלסהעיסקכמייהישי״נשה׳א מ ׳ יהישלס
אמלעילשטל!כקשטאלמטעאללמנלימשנענייונכיאל-ילש כילקגכיחלא-ס
ואחייההיךייה הואמ
כסיי-מעשלכיאשימלטשמ׳אלמהלימכטףלמייסכלס
כממלכזט־ק עשימהמייסאשי חכל אלילה לעיסקכמימלשיה
העיי עליהכ כ־דיי׳ נקיא יעחטכ י י מ אמ ליקיס
 p'i'STCTמדמי
א ל כ ח מ מ י י מ יש־׳חחמטיקיהיש״חיימהכיי׳מ
זהחאמיהזה יעאטכ טא לחלש• ־ זלק ניאה ל׳ שאיי׳ כטל שהאיש העיט־ ,כמי יה
•קיארעזאהיכאלהשימיקיחיעיאליכחלמיחמ זככימעמששלי״מלאילכלל
כמה שמי למ־ןס מיה שטנו לחכיח זזט •טיהכיימא לזאמכ׳ לק איי י י שנה י ע
ואטכ ^ל^מילשס׳לניאמ יניאח ממחה עניני לאטנ ל ט י ן ליל ילליה יקיא
כאיש אטכ ׳אמי שיטה זה לעי שהיא כאמעימלמימ •טל אימ ממהיין ל ׳ מ מ חמ
ימיממ׳ יכטימיאימ^ש •טכאטכ ליעלה ׳אטכ לישה יק טוש ליה נקיא
יעכאומחעשיחאמ היין משמה אממ״ימ־ שליעטא טילכ למימי שיל ייזוומ
יזכסטאלשמחאמאיהט׳ י ט ז ש ^ ע מ א י מ ט ־ ע • כ־מיעיחימיטא אימ
ינממ׳ זלממק דעמטזזיייזשטעא כא׳הט נקדלו יע 1י יללשןכנמלד-עיזיילויק
*יאחישהעיסקטמממשמחאעהמיזש ׳מעלה י״שיס אינמי־׳מיאי• שיקיא דע
^יףס׳רעלנימיג• »לקנאמי»ר7מימטש&תס^שמיויעיכאטנמבשיחן ׳טין
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 n V uאנות » paעוי
»ק ק ייךששטא מכלה לשה שימן שיזהה  pהממן ולכלה שהס יעים אהיניס t n
ששממ אמא־ס היאשן שהיה יטי כפ־ו שלהקינהמ* • כאשימיא ל׳ אמ איהאשמו •
•כט־מא טטמי שיקיא הקכה יעשנאמי למען אאיויע• י וכן ירשו הזל י ע ן י י ע אטך
אל מעיכ על הץכה י וכן ט ט ט ככיימא האהכה ממה שנאמי אט אוהכ• אהנ אכל
יא! • שננ״י כאי» כמעה ׳המי כאיש שהיא יעאהיכ ואוהנ לשמי ואין וה אלאשכהאיע
עיסק כמימ לשמה מעק נטיא! וילה עמא ילט ט כל הימים י וא •ן האמה והיען!/
וילמלמיקהעגיההזה ללאמו־אהכיהיעיסהסהמממקיםכייכסונעליל!עהי
מ ל לאיה טעי טן נמוי? לשייל ט א י ע ל שימכלאמו לילן כייטי • לא  nrממט לכו
גהיא״ישהקכהיטלאימייעאלעיסק כת1ים
! ״ ז ג י ט יהיאטמימקכ׳
לט שממי;כ׳ השנאת!היישימילא ׳מסינילשיס״נהמוילמומהשמיטיס ומטוכע״ •
יא-יי-ס ינאיגממיאמ א•״ מ נכייעא מ שיט אממיאמשנאמ ׳הייתה נין׳ מ״ ומישי־(•
יינה לימי שהמ האלה לאטנ אמהכייימילש״ימ
ינא-יי •שיאל משי נן אמ־אי
ילנאמ״מ״טנמסט-ין שיונאהאיסמיינמשמיסכיהשליימ כיתשוכימ׳ נמלה כתם
שי־ ,-.איל ל—ן ה 'כ״ה שני( איה למייי • ילק אמייה״מסנק״סמ״יוטשיאל•
ינהמאיז־ימלאימה ׳אלכמה •מלאי כייאה כמ ש •שיאל א שי כן אתפאי • ולימוז ע!
סי י ״מ׳ למינה לאלי ל״יןה ׳לכייימ א״יל מייל ׳אלנמאמ״אלהין וטייאלכמליען
כ•*! ן ׳מיזהיליזיקי שהנמלאלכלכקלאימיהטאכשימנאכמיההמיאייכייס
ש-שממל• נלש ילקטייעיסויימ״סכלישיאלייעאמטעיהאשיניטלס• ושהייה
ר׳א למייל כק מסלעה טזי־ן נל זין המ^״׳י ט י ע ט א ל מ י י !המה מ י הוא יונס•
ילזמהלאי״יאיעייטכאימי״ש״מכיאלההההשיאמשיא׳ישיקיאו ט ן מ מ ׳ ישראל
ננלימלאמילאמ; שלסלז״׳מהמיאטהלהיאטס לכי שאין הממה טינה לאק וכמו
שיא כלי; יסנהייין ימיט מ ״ כה כסכר •זכשיס לי מהלטמסנלייין 1ל אין סי״כ*
וץנ ס נא נה לאין •אן• •נל ט שמל! הסימט נס״ט כאין •שרחל יאה׳ המ הט״כי נ א ק
<אן כיין לימי אס למ הסי״טן טינה לטין ינס
והנס״ן מינה לאיק אק ט מ י ן
הנסמק יט »ק ליל ל״נמככל סהמ כה״ממש־ מילה ש״ה על מלס לא היה טניהס
ס״־מלשיסאיה לא״נסא־זי*ניטנאמזאליאהמאע׳שנמהשנו ה״נלנלסימן אלו
לאל• ׳יאימיהמאלמיטןהאשכנויהטיהסימטסינס״טסימטסלאמעמ• מאין כא
ללה מ מ י ליל ייס לה שקנאי מ מ ט הנו״ש טעי שיש ייקנויי׳ י ייעשו נס הס יהליאי
ש״ס״טלמטלאנשיהמוטהטמיכמג!מאיטהשנאל׳הו״טהמיןאכמלמא סיי•
יייע־נייך;ינזהניץאתכס יעלאליהטןאעויכהייקישיה• טץאיטועהיולו
מ-ןאעייטיעיסו-שהי״מניץאנאין ואין אס ק יס״ט מ׳ שאינו ניןא אט כניייא
ילק מ• ״א־י לא אמי מ עסמןלאאמיטאסיעיאטנ אימאמה״יןס
טימ
* מ א מ מ י מ מ יישמת אמטיןשמש״אאממיתמ והימי! כוה שמי השאליי/
היאזנימ׳
טא ט ״ ח י״לכשיע עניה וייאהי •הייעלההמ״ע׳/
הכימיה ה״נןלי •״•ן/
טתימשייתולהתעט־יןותסמישיונאקיעטן יז
-
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קןב

נח^ת אבית פרק

שהשמיינקהדעיסיהאהכהכקהאימיס מפני*יחש כעט * fryקלהאחדנכטדהחג
הא זר • יעלמ אמר שלמה ליקר יגלן מ י מ י ע י ן • pשכען ׳*אן ־ לק אמי יני מאיי
שלאנמשיכשהעיסקטלמכהמילרעיאטכלשימ׳לנרממ קל מגידי ימאי כמיל
יזטרמ • ילי( *ננעלנו לפג• המגייס שכס כידיד לק איד־ שהילמ האלטמ א*• היא
עיסק כה מלגישהז עגיה ׳׳יאה כ• מה העגיה היא כמד המכריס זיגידר מ״נא כ״ה
שנקהאדסלמטח נ ט » א מ ר נמשה על אהק ומיס ׳האיש משה עג< ״אד ידיעה
אמריעגייס״יזאקיהמעגט עלייגשליה הנה המימ מלטש לארס מדמעניהעס
<ונירמ1עסהימ אומורעמממיטהנמעלפנימרממיענ׳אליהש יק מלגישהז
המימ מדמידיאה ומעלמה אשר היא כעיןהשמכמ! *איר ליראה אמ״ מליין
יראממאלהין נ״ראאלטסאמהיזילמה •איי־ כ׳ העסק כ ־ס מ עיזה׳ להסיר מעלמ
הנהאסק א״יעניה כעד
מירא מ׳רוממ׳מזירזנ הסיי עמנ׳ 1ל״חא מלפגמ י
מ י ת ע ויראה נ ע י הידן׳ס י יזמ רא*נה עגיממייימיאיזכ •דאמהשה לכי שה״י־ימ
יןטדס לדעמ יק אמר שלמה עקג עג׳ה •ראע ״ דיל שגסיף העג׳ה אשי היא ט ק כני
איה מגמיראמי• שהיא הסין! יהמכלימ י יהגה אמר געניה יטי־אה ״לטשע׳ לפי שיש
אנ*סממיא־ש עמי ׳יראי אלהיס כימאי מ יכמיכס •*יד איכס וחול יךא׳ה עניה
ואטע ׳נפהיהנזשליכיופיזשניקכיפחשקיזאיכייש״י׳כא• לקאייי־טי; מ י
9אמ שהעגיהיהייאה מ א מעשק המימ לשמה מהי? לטש טלל ייי [ ׳מפני ׳כיאיןי
אמגג pלגשמי יילגשט ז׳ היא ה״עלה ה של-שימ
זאמנם המעלה  r r j ' S T lהיא מה *״שן ״השלי״׳ע״ן העניה י ק הייאה
יעל זי אמר ׳משידע׳ להימ נייק חסי• ' X
ונאק י ר מלממכ*ימ! ידא חל*[ מ נ ה ׳משי •אמי שהעניה שהיא נק מיס למ ט
מטנטימשייט להממכעסנייי יכעסחש״ ׳שניכה כיה שכיני למכיא כ• יכיק
לואהממןלכלמרייקיוהחסידטאהעישהלפנמ״יימהיק ויח־ס עס הניימ
כעידשנייןשיניעכפיהיקהנ״קוהשיהיפעייס לפנ ס ממנה ככ׳ היקכל-ס יכימ
יאמר עסעיזשעעפל׳טאימהל־מכהדמיס נחי״יו ט
ש^מששחסידתתחסד
אמהעסעגימושיעיעטסיטממשפיל ילקא״׳מככימא״אינטקי״א• אס״כ״ק
נעלנדק׳ע• <קידשל*שהלפניסמ*רממק יק •משן ״היראה שיהיה י * ונא״(
9הס מיאריס כמה שגק אדס למקיס י * ניע*!מ על מ ן עשה אלהיס אעהמדס י * •
»ה׳מיז עס זש
•נאקנהשמעהאלהמע נמו *אמי גישה ככל כיע׳ נאיק טש
השאלימשלישימ׳מעמ
טאמ׳יממ׳״י־ק־ג׳ קהמשאיייקמטלמ־זטמ•
!מעלה החמישית
ואקהטגהגזה שלח יהא ידניא ישע ׳כישע מ ל לט
שכעטס מיממגלגלי הדני־סזנאמגעימאד־ס נ  xא־פשי שמישן מיןלה גשענ ׳ א
גממג׳ק לק אמר שהעיסק נ מ מ עה־ה יהשמ מהשמעלא ש־ שלח יינה לטיק b
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 rb-iאבות מדק ששי
וטאעלייןמהשאמיואאשוןניזאנוכ* אומן
וכומעלטיוכאייטכהעלייימ״כ
יוזשיאל•׳ כיגהכמ־ןמיכהידיוןאימפאמהמעיכהשטהאיפשישישמלשלו המייפ
שלוכ־גמומההמ־־המשהיטמכלמייעימוחייןט מכלחשא יל מ ל חסיון מן
הט־שיוייןטהמהל׳ י כחהלל״עלהויילכיוהמיךכטליייזטמלפי ששני מנוס
ייסהוכשכיייסמעסיןהמייהחכהשטאומםמאטממעל מה שהם שני עליזן מ י
ש־יןכלשכיכלס <טמג הסטן החמישי י
היאאימי׳׳גהגיסממג׳ענהימושיה נמה מנייה • י
הסייייה w'U.TI״r
יאק יעיד לפישהשיי׳ינ׳ האלהעלקטןהממימ׳
*
ליה שעשההייייממילוללפישהענהלאממנא נלזן ממ1נ ני אש כהגהנומהיכיים
הייימ״הינפישלגגיניהי׳לההימ ילק מגא כייכהפעיוהש סמיכה לננייה־ אמי
 mפגה י גג׳ יה יהי״־ ענה יגגימ ליילמייה • ישל״ה א״י נ׳ כמחטליממעשה לן
ילה־יהימזעהכמהען וקהמיש־הטאשהנאמיעלמיייהשכל ומהייוע השנינו
יע־ך הכהמה היה יגל מנהגה המעש• ה י י הפליה ענה הנייל מוטה ילה ממשיגה יייהס
יד שיה ע• שלכן •שמי׳זייי׳נהנעליא׳ייגהמילטשגי׳גהפעידס נגו כעניני כניאיס
לה מייפ׳-לה שכזלהאי״ישלייה גהיןלישייסיסש־היזגהליייישי-השנחמ השה וימיו
עממ־המיזה<המ-ייעסישי״הסכיאי זאיינשהכמהכגי ייעמשמאמי על עיין
הא־ש יה־ל  vrfc.להכין ׳להיכא יני •ימיך מ! -יל ש־יטא מייס מעגמ׳ גאייגעוינ
ייה ז־ך^ילי־י־יטמהטן ש-הה-זהכיכייסהעהי.״סאיכמעשיהההגהג״ה והגנויה
ענמהייטאישטאכטזיןהא־סוהיהוילנו• הגהאכהש־יימהאלהכלסענה ימישיה
נמהיגטיהגיכללפישסכאיימיכמיז־סעלהמי־סהמעזיש והגהנ1מגגי איה ולכן
אייי יל• יימיי שהעישק ג־סמ לא •מזג שמגיממגי הגמה המייגימ אס געגוע נג׳
א-שימחכ לימי-ילחמה ואהכידשהמהמייחטמיא־ישהיאהכחטיהכגמהשכללהכיין
נ ק ה ד ג י ט ן ה י ע !אסלנגוי׳מה״לאי׳מ שהה גלה מייס מהשכל המעשי איט כן י
כיגהה־נגהיהעיזהימיגהימגייהגמייהשלההמהיהניייןהא־ס העיסין גמויה
לש־יהלפי * כ א ה פ י ן •יעהאועשיעה •השכליהכאיכייןאיי ליהיהכא מייןאיי ליה י
גיכאש־ישלאלההגעימקידהליכ־־יןאק גאילמיכיגגיג׳ ממילימהמלהייוינ
ינגיייגהיישטי״טשעיזטשיהסי״לכיההשלישיאל יכמההויימישנמליייי נ י מ י
יד״ שי יעטן המ״׳סיל כה; י *ל עיג •לסי שהמטה האלה איכה מגלהמעגוז״סלעוטן
נ ד י מ ל ככי ישע-ש מהה ׳הייה י מל״יי יימגי נעמהםיך לגל ה יגהגי ממגז ולא יאסי
נימכיה ה-מייי כ• הטנה שהאנייה יהמו ז ה ימינה יהנגייה נהטס מהשטן נמו יה י
י מ ח על יה פטין ל׳ יעה ימו ז ה אני נינה ל־ נגייה י לפי שיגהלעהפישה היא שממו ני
כנוטה א מ י ׳ 0חטחכייהשכגמיש־מהיטל• נחליה־דיהטמהמיניעעלעגמה
יא״יימאט הכי״ מ ל מ י ׳״שט ייהייה גסט־נייסהייעזי יטא אי מיו ל׳ ענה ומושה־
והסמהלשכעגהיידזהיכגטיהאיייילמל•לה״מה מייסג״שכיס אאייה־ אנל
כעג־ן ממש איי מ־.׳ גיגה יינה ליייי שהכינה היא מלק ההטיה יעלה ייעט״ה י יהכלל
כלי הטן כה מלה כה י <לא מאמי אלן ׳אלמי הדנליס האל! עיןיןיס אאי י ולה׳ t i
השטן

ק» נ
נחלת אבות ערק ששי
ימסקנמזיהכל!לזמיכמךמליה• טההיזכהילאמאלהכהטסהלז״סזאל»w
) Uלא משיי מן הלכי אשי עמו לן •ידן י שמאל נכ• שעמהס ממגא החכמה יהמעשה כי!ו
שי־א־ג׳ כגנלהל ׳כימו השכין כשש• •

הפעלה הש ביזןת

 t nא!מח!נימגיל לי ילס־ניש׳לשנימיייץי • p

זאמ:טאהשוממהש!לשנ!משלשהמיי0מ הלטע
שהיא הימר עלמה ממשלה של •א אתי*ה הימתימלשייס אשי מ ז מ מ המלך ימיךי
לק שלא הטממהטק א! השפש'יכל כול שהעי שק נמ1יל לשייל נעשה שי ינחל ככל
ימיזטקינלימימיאעפישליאיאיייעלשמאל של׳א •מק יעל •מק שטא ש״אל כ•
לק ליה ליעי שין כמייל כעין
כאשי יכי תכמ• הייי שלשין ייי •אמי ללש מל iter
עיאכילןכנייי׳ ולמושלכקיכמשימיוטטאמקילדיןילכל טמכק על מקיימו
יאאי״דנימ לא • » ' י יני לישאתיישיישמימאייכסיקל עגלימישמעייאה ללחש
שאילפשיקיש הכאיש איזטו ילה כ• מלכיש •מלים שהיה זה מאמי לעייל כעי לילן •
וכנניליישלישאתיטשייס ישות• זנעיהד״טהיהש״פשיסאייי ׳גי־כיהכל שפשי
אין יהיהסיףהמי״סאניאילטאלכ וייש־וי״יינאיננ׳ שלה לכ א־נ המייה נה היא
מאהלה! ׳משלימה! ככל מעלימלמייעל ׳הככייילק סל •מאמהיילן ׳כתג ל׳ ממ״שנה
למיהלזאמעלשפיוקיאטכליממ״וולשייסילשכשמניל כיקטק מיייי• שיליייז
אמ המייה ט־ ליטף הסיק ילועיהספקהשטע׳ זאיפשילפיהילטמיהשל-ונימ
זיזקיייקכעינממיהלגהגהליידמימשלה לגלגמהאיסעגיייגייטמ•! ׳מכי נימה
שטאהמלטמלאממיאשי•לשנלעלbלמימלגיף !כןק־א!שלייה כמויייזאשייךאין
שמלכך קיייק יליימשלל היא לאיה ככימ על לאשה'לכניה ׳לעג׳-ס שלא •שמעכל
אלמהאנל •משיל עלילשללנלמסכייי' יעלהגהגמהיי-גה ״ישפש• למ-ה ׳מממש
יימילסאמרימקיייק •אייי שהלנלנימלאל! ממן למייל הל לעסק נל לש״ל אש
ימס היי״ שלה
המלימ השלל• ש־עמ!שכל! ימליך כקיכ! יכא-וולמאןיילטיכנן
כנמה ט לא מנעי אל לאשה ׳•יינכ׳ אמלכנמ כיי זי כייי• כ׳ הנה למיי ה-א לג מגמ
אלמכתלעשיממלככלזל י י מ י גא! גמיימג! מגיממממי׳מלהנהגמאדס עגמו
זללנהנמטיל ׳להנהגמ ל״ימל ״העיי י
היאאמייזזייגלקלו ח• ממ!נעשה כייעק שאימ
הפעלה זלצפינית
כ!סק!מהי שימנגי!טלך יענק ז ה שייזי״ ש! כל
קיקהמיימישלימימסששיגלאיסנא״נעימעסילממזנר אמ״! שליי״מהייםמ
זהמ״ימהעלמימכ• אמי• לעסקהמ כמימ ׳של־יי הייטמהשיטממ״שט ממעשה
למלע• יככללהנהנמהאישעגמ! ינ־־ל ייידינמ כיאז׳ טז־ךימהדיניס !ה״שטשיש
זההנימהנטטמלכלזה׳ הנהעיי־ •עלה״עלהעלמהכשמ-ל! יימך העסק המי*•
סמ״המ מ ׳•שיחידה• רזה׳שיףהשליייימלאמישייתגל־מלייעלל יאזכשמ־ע
•היה כייעק שיז-ל טסק !כנהי
לאימה יי־י־נה עלינה יקנק המטיה ׳השלייימ י
ש-תגגייההשמימעלומעלינימליזכ^ס׳ ההש־לייילאהי־ס ויעשה מליימ* לילה
כי על זה ׳אתיש!•! מעק שאמו ססק לפי שהכל •שתו ידידי והי״ד לא •ככי,ו• יעלת
עש א  1 •*9סמל

נז^ת אמת פרק wv
*מישןמהיכזנימע״גימיןטגה• ׳השגימשהס״יכמכממ! ממי ממה שימלכ״יגא
וכעל וה איי יכנהיממגגייהילן שהוא
מיממןמיוממסףחכממומכלשלו
יזעגיזיימגגיי״ממהמימ״ ׳אמש לימי שהעיי השלש כזה אל נמיינימ שימכאו
רמש האשימכהכענמז זעלזהאמיו״גליןלויזימויה• והכשיעשהתלמיטסהיגה
ועל וה אמי!נעשה כמעין שאיני ט דק והגטעשהחיטייסכטיישייחייושין ׳מישכימ
יעל זה אמי ימהי
ין שיימיטחיךן יי־ק אימה על שפי מטה מייל מייה ׳•אייי י
שימעי יטלן יעל של שה הלה א״י כספי קהלמיהמי שהיה קהלממה עיי למי יעמ
אמ העה' 'Jנקשקהלמליםא ימיי מכ ץ יני ״י אשי הכינ כהה כמי שככי טישמ׳ שיילעי
סהיהיךלמחכהשטאהשלייומהיאשיןנחכיה עוילמייעמאמהעסוטהיילהי
להל ה שלפימנמוכילמל״״יסה״׳כהקיה און וחקר שהיה הלימייכיין חקמה יאזין
יא הכלמ׳ יעי־קיה מ ט ״ שליה היכה שהיה ״למי אימה על ט המשל• ולגגי השליטע
האהייןא״יגקשקהלמי״״אמייחהןוכמיכהשיא״ייא״מ׳ שאמייעל הספייס
יו שי חכ־ לכי שדיכייה מכמגיס נשאייש לעד יהזא א!״י! יכי׳ חכמים כייכיטי/
וכ״כייימנש״  -י ס י ג ! !לקטהייייימי״ה״הכניהזהי עשימשטייס היכה ייגה
לי״י ש שמ־ ל-ש מה כל ״ה ש״כל ח ,עלפישיוהיהיהלילהגהיכה יינ״גמכשי׳
יל׳״ ׳  -ל כ ל ! ה אייישהה־יננ׳ יחהל״ימיחמגהידקיסי״שפשיהכאשיטנ׳ ״ י '
וד־ש־ינשי-שיכ״עש״ טאכיללאלהעיןיהלי״-לזילמס ואל ממינה על ספי י
יטמי טה הספקהשידט י
היאאי״ייויההעיעיאיךחחי״יחלעל עלטט׳
ה ל ״ י י ה די7ע>"*"ית
יכיחהל• שזה״־יה־לענ ןטיכ״האשיזכיט כ ע י
סמי׳ מ־ה שה•׳־ ״גל;ל׳ ח י מ י ה א״י שהעהקיהלש״היש״יטלהיומיההנניע׳
כ ה י ן י י י ל־יישהכיקילימכיכי.ימע״ןי*אלכייזהכגינ גא יכ״׳ שא״יי ׳הינע
לנמעהיל־יייא״י של״החה״־ה •גככי יעמיכיהיוהיייעלזהכ״סכמאניגהכיאין
ו י  , - .׳.,ה  •-המייהנטילה א״ייכפיק יהל׳ ״גלחין טייכישלחישנימל״ירהכזק
נישהשנ״י־ח״יק״ימי־ט״חלידש ״הייןכהמד איי מ י י מייה כסמר ינא יכי
גהנגזיטמ
יו י שנה ל שני כנ אה־גשקלמ ליכחייכיחגאש״עיי״טיןיכי
ר-־ שיה שלש ה״הטיהמלמןאמזה״יליה״אישע״אעכימהט י אמי ליה חכ״ימ
ג י י מיינה חייליה אה קיימ אקחמיהיעטיוש כייכחנלהעיסקכמויהייגפט
מ י מ ״נ־ימ _ל״ יהיה; הלה״ יהזנהמי יכימ׳ א״י ליה ההיא כה״א יכלה י
דנה אה כן י-נק מל״׳ימימחיימייאייייהאגגיע י ועיי איי שיכה אין חין•
יה  ,יה ענ ן הין חטה מכל אין ייחטא שמטל ע״להליחי י כ׳ היא •ניעה יכה
וגיין ל מ י י ש־חי־ך י י י לכל המל״חיסלה שמ ליכייהה אף על ט שלא יהיה גהה מ״ש
כי• להכממה ג״עגל׳ג־ק ילי* יעמש י ימי על ט שכעי״ס יקל' נכטיו ולא מישי אל
י•-למש״״• מ• •המהמככהיהימננייה׳ין שמגי שכלי על כעהי ויייחיל על עלנימ
ר ה נה הע הק כמי יה ל שיה ה •ח מגיחהי שלח י י ש הל מ י טוי ו ׳למי ילא •מיעל לאחל
י י ־ ״ נ מהחל• והנהא־קטייתויהאנניעיאיןיוסוטאלעלעלטטלאנאנטץס
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לוהכיילכאישלתייגהתחעהאלהטאסלסיךהלייייי ולק גולח אתית ועליך frJ
»!עאלמגלקלורויעירה• ואיךחתאלמעיןשאיניע׳סקייליהלעלעלניני אל נהל
ש־זתגכי והילךנע• יה שכירשיד נהה • וטרשהנטש וארךחההליזודותתילעהעלטן
טלו נמא כאדוננו תשה עהנעגינהעה ישראל יהסהטתריסנעגתס׳ )הותר נזה
השכקהעשיע•׳

המי<לה העשירית

טאאויזד״יזחמיזיזויתנללילעלנלהילעש־סשהנה

אילי•»ה לער לשיטת הנשיהעניר שיאיו להלן הנו•
ואילי־ינ•
ומאיהעישריהמטיטקנהוהשיכהומטסנאהלנריקיסינאהלעילש ־
שהעי( ט ״נשיא מל; נתק״תי ט־ל׳ ולנה י הנה לער יה איזר השלש רל׳ ייאיר אשר•
שיטשליייעהילחעושליטעהדשעשיקנההעיסקכעירהלשתהאייר ששאל הדלריש
טיחטס לא חישהאדסאליהסכ״־סתעגיס •טאו אלה כשכר שסקי ניערה ולתש חיל
וטף הלט -לנא דל שלא מדף הארס איזריו ל' היא עא ״ א ל ה י יעל יה אייר וייחיזיייע
יאקיהיענקהילטעיהתתשלהאשרזלד ט אס ״שאל
ו״ניליעעלנלהתעשיש
הש׳טת יללר וללה העירה חל ״-לריס האלה גירשעיהיה עקג שגאה ׳אהלך ינרלן
יהרגןע׳תר׳ ושאוהפשיקיהויותרהספקהעשירי׳העגאממריעא הואע נעשי
ילעלייטה ׳העי עשייגספק״דה •
וחוח
ל׳ שיטר המק טה הת יכח דכי תאיר אשי ט י ח ישאי המאייר׳ לאי ללס
לגאראיעההיעליעשילרמ• יאיר שויכה אלטס העיסק לעייה לשיה
וכ״ישאכאיכיךשרסיסטכיילס• ולפי שר יואט אייר שכל השש׳
)ק גמילה גל הע לס כלי
ניא• טא ל! ו נקיא רע
ה פגם
אה׳כוטשהס כיה ש אפר ר יהושע נן דר ככל מן^טנה שלילדה
שטישע׳ דע ואטכ
מעלגין
לייךס 1רע ואטכ ל לס דוס בת קיל יוצאו;-
שע״יכיס אע העי יה
ללרהע טכאה״אייי פהרחירבואיפרו־תאוי שיית עלילה על שאין
טה י י •הישע כן ליי להם לבריות פעלבונדה לה ש סקי טיף ״גידה
לנאי מהינה מהשינ' של תודה שכל כ׳ שאינו נ ט ופער ל! אלי! י
יידועהעיסק טליה
דתינוטיטף טה א
יעיאטנליקיס•
עיכקבתורהתד־רנקרא אטה • מס זהנ נאף
ומהרכ״טשעלןלי׳ נזוף שנאם נזם זהב באף תייר שאיני יישייח •ןא
<״ :יגדיל׳ תלית״ י חדר אשה יפדה וסררת טלך לאשפה יייאסה
יניני הקחש שהרי כפי
לך עלי״ימה הילר
לנישה אידה שי 9ה
טעם ואיפר חזלוהזחת ידשעט שלילרהשהו'
נשעע כשידעו הטנא
כעשה אלזדכש הכז־ה ייא׳סלינ׳מלוה•
נימ־זאישנניאש ו
והכבתנ ככתב אלדדם  ffoלך ק טרק ל»
ונפי^מוסט• א מ ן
שנניאד ישישי לפטו
מנ•
 i I 49 3 V9ותתענה

גחלת אבות פ י ק ששי
יי?• חטגא לי תמא מי ידנגימא ילא אמא משיא • אממ  J״ rיהא יילל מי תעטעא
»אמא משיא ׳השיל הא אגא יהא גי להא״ טגה לימי שאף על פ• שהה הגייה היה ייגל
חסמי עייל מימי יהה יגיה אלה של יג׳ יטש־גלהגיי שנלגיל׳ העולש כחילאיס ימנכזינ
. ,
שטמגניימו״לח״ימ
 nםנס
ישאי היען!המייגנו היאחרותעלהלוחורת
ללה גמשטס להעיי  Sת ק י ,חדורת אייןייז ימממגה גמליאל לין
המייה ימין גני איט
שנמנה לו מייה גמלי
ילק א״ שגיל ׳הייה חירות שאין לך נן חורין אל ׳טין שיש לו נהלה
ל־( גמיןל ילה מהי אייאמישעוסקכתורדה עולה לנטלה שגאמו
ה׳ מ שטנימנ המייה שכלכישדסקנתורדה ימנתלי״לגמ״מ׳
המלטמ״״מ׳ יןל מ
ימיה ׳״כיש שהאי' הרי!הכתעלרה שנאסר
יהיע׳ גלהשליה• על וכסתנדנדליאלוכנחליאל
הגיימ ״ישן אלהה
נסות׳
יעלנ נה של מיה יל
ייהג יעל ט ן שעילגק
א מ ה מ י שלישי ״נ־זיןאימהי״ןהלמל׳יימהכימכיל•אקהפץל' •אין איסיטסקלה
טהעלנ ןני׳ללמייהישהיאהכהיאשנהלגיימישיאליייעימיהה• ׳הנהא״י ימו
י ז מ לה״היהינילה• שהאשיישיאלאמהיעיסקיהגמייהגיעשההיסיטייינוטון •
! י ה י־—אשיייליניה״פיטה נזההיאיי ולי גיאה עוד לפישיגשנ׳ פניה אאיים
היה־ -יה שהגמיןל ייןננמ״דיימט• ליה לניהמ ז י  r xשהה עילגים אמהמייה
ו י י ן הי־נהלעינהל״י־ה והיעהוהא״ההיאאמילמייהגיהיאממיייהאיןגהי״ם
! ה מ י י טינה״ 1.יהמה אג!הא״יהיעההיאלהה לגיהמייאימו עלטן שעישק
למ־הלט שכל יי שהינ׳ עיה־ גמייה נקיא טיף יל יגייה לשיייה י״ייחק ״״מנה
״הנה איי כל ״י שא־ט עיהק
שהנה ילקהסיקכלקהא״יהיעהכלהלאהמיה
כמיהיט״ילהג-טי• שהמה ללעהיקכהיעיכה י •כיי שא״ייהול שנהיפייש״מנה
•~ה הנייח נויף כ• כיי שהניף יגשין חל היוון דני הה כייי׳ ככה הנפש מישין• חל
ו ל ק איי ככל יוה ״ ה כמ קיל
שיי־מהמייי והעושק מדיי ייחהעזשה לשיה
״כה־ג לט שדימיןליהיימיייןננמגימגיההיאו״הלעסיקכמייה שהה ׳סלייהיטע
יי״יילילהלללהימה״עמ־ ׳כאכגיימאיכ״טטנטיייככלהס ״גא לן קול יףיא
יויל״ח לייקא י״א•
נ״־כי פני י י ן י• היי יןל יקיימה ׳ייכי יכממ י •חי '-כ״יכי
ין יה מ־ יי יכממ ין יה אג• יעליהה ׳עייי •חי טנה לי״י שה שה ימגיך ״ע״יד הנ״גאי'
ייחישט״׳סכי״ שחייחף״״יט־האקוי״יטנופחהשייס• וחאילןאייריןיא אני
עליההיעייי״יייט״מ לשיןעג״יאיייןל יןיא כ״דלי פג! ו י ן ״ להגמ שכעסק
המיה ימט־ההעילהיעל שיט והיין האחיכטה״א״י טאשאמי טילההללי״ימ
ייעלכינה שלמיה להכניס עה ״איי יני מידי שכל העזכק נמייה לשמהנלהעילס כלו
1

1

1

ניאי

 spח
ששי
ליאיטאלישימלימיכטשטישמישמכלינעולסהשפלטאיךס רמזיה יהששק w
ולקאמייכ״הושעשכמיןל הנחממהי ט י כ מהייןס שטמנה ט המיה שימיה
ואומימ־יעזשא!• ללש לכיימ שלש כללימהשלש השכל כ־עלט[ שששק למיה לכי
שטעלכונלהעןלסהשכלכל1יח־!-אמכלימ! מימקמשליי!מ! לגל אש  pאו• ללש לכל
הניימכעיייהעלטן שש שיל אמ המייה ׳אמנהכלטשאמו ששי ,גל מדיי הגל ליא
נכישנקיאנ״ף׳ טלנלטאיינייטשעט־נינלכט• טאללעיסקכמירל נקיא
יעיד שאיג׳ עישק גה ׳מה״ג שקיא נדף שהיא ההגייה הננער יק מיגיה ומעי ט
ונזף כיה ־ <גה כ ן ׳אכ׳ה ייי( •יק נכטה יינזף ט ן יטאי גז ה שלא •יו ש ג א־ה * ה שי לא
•עש י[ גמייה לא •היה מייגמ יע אגל לא מכג• זה אי •כ איני כ; כ׳ מאהי שחינ׳ יי .י ד
והנההיהיהשהכחעל׳ה
מיה נ״ףלכישיעמשייהדכיןמ וסין •נוייההיחקה
יק
ייכסיקנוסזהככא ,הזייייאש שלא הכיח טכמ׳ ׳ככיימאאיייז ז־כ" מייל
היאאומראקגוסעלאכן וכאל׳ •אילי שדמייהטסילכיכאשילא-כנלמ׳ שסק כה
היאטוויישהינו״שמיאמהנזסאלאמכטטגחשכהוי״חט ק י ט ן ״איהי״נייל
•ניאה ל׳ שסננק הכישה הטאסל־ייש נזה זהכ יעל למ יל כ׳ למעלה היה שמק ממי׳ ן
לטימ! !אמי אחיי למל נכש אישחסיונויש-יעישהכע״ימשקייג׳ מי-גמ״ עקד
לכיישנ׳ ממיר י י ן שהכס קיש האלה כלש ייייס שכה;  r.xעל ל  .ס ־ נ מ יה שי א
נימלנכשווטאדי^טקהימקגלשכיאימישמ״עגמ״עקש לנשההינו כ׳ לקחיי
ורלנו מידיד י י ן שוד על המיילנאיי שנאי־ אשיי מ־ייימ י י ן הה לטש כ מ י מ י '
הנהי׳סקמ״י! ייי נזש
ולקאמיאאיוהמליללחינקליעוויעכ״ק־סגיל!.
והנכאףחזייאיןעניגיכיאה שהח־כ הסי למייל ליה לאו •י ׳החכיה ׳המייה שה א
׳ י י י נס ק
טיוטאלנזסזהננאףמזייולקהיי־יוחייזלמאימניק־סחןע נ
•ןונעכיקטטלאוס והכה כמיל רה ה נליילעל שקיא נין י י שאיל עיסק כה י״ה
שאמיככישמכחיקימייאסכחוקימימייס יט 1א״י!געלהנלדחמיליהק לנ־עיל
ט אס לנו יכל י וא״נסיל שהיייאחי וה יח י י יהל ח׳מיעשהיט עניני יה שכ אי
לעיליסיףשההכג־גלאלהימאינה שעניי אכל טא חייומלכ׳ שלימילנלגמה יכ״י
ולה; א ״ י חל
לאיסאללשלימ׳מלי״המ״ולההמשכליקחייקילאעכימא׳ מא
ילזשיכשמשאיכ׳ שהל כמי יל יעה ל׳ מ שיטי נ׳ לנה קיא ק מיק י נא לידנו
יזכנינלממשיעניליסמלמיל אמי ק ל ט שאקלןקמיק אלא יי שעיכי כמיל
לכי שטא מרימה! חל לשל״ימיט מ ג; ייי״ ,׳גלמי ״שיעני למיי מי ׳לגי ס ״ י ל׳ה
למ־זמעלהליטמלטשהיהל מיהןקאכלגכמגח״׳מללייג שכה״ניע׳ לליייימיקנה
טדיימלאיימ״ זאלזלטיניככיימא יאי<א!יר!כימייאנזוןט׳ייזשכלקחיק
משחיימעלללימימאקלןקמיקילחלטגל כמיל י ל ט ל י ל שי־ימי א• כיא
ליה!! ל יה שאיר •חזק-ול ולע לל על תחכס טל לח מטה אשי חמל ט י י מ נטל כג ס
לישטזימלאילמלשי־מ־עץיחקאיאנינאס״ חלטסחסלח כמ חזקל יכזייעכנד־ה
זכחילשטכלאיליןעלמס׳ וכי׳ שאילי ככחלקעגי שיטי י ט י ל יש ל׳ עלי'to
ילע׳ שלי מאיי אימ שזעיסק כמיל לשמה נקיא יע׳הטנ ל הקיש לח נמכ״כ י כ ״ ט si
נמה
-
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נדלח אבות ' rev po
ליה שכיאר ?•ייס נןיירקטנס שיהיה ק טרק לא •תחמ יאה *היל יעואהונ
לכןהיגיןלימרשדשכלמישעוסקטלמטאמיגעלהשהגל׳׳ לאמתו טא המתן רע
ומטכלש־ת אמרוככרימאוניידתאנןתוטןלוישכרלאשקילעל ומממנה נתליאל
למ-יק ל נוסק נל כגמל *׳!.ף י !רילמא פסיק כאיטק נמליס יללומנתליאל כ״וינ
מאמה כי״משלא כיי יל שיי שתכה למיננה שהיא היליה יהיה נתלמלאל י יינה לומר
יי שנמ כהשטל הכרעמכהמייה ינה נמ׳ הנמיינ שלא סרו יזה תאמי הלנ״ • כ׳ לנ•
שתמר הכילכ  pהכי״מלא סיי לקמי ״למנטמיעלהסט טעליוניעשלא *־' ולא יסירו
כלטהשגמת״יהמכנמלניכעלאט״ההשאמרכאמכאתי כנד׳ כמ׳ נתל כאפיק נמלי
•עליח יעיל א״ח שהאל רכישףלרכאכי־הייכמשףכי חיואלאמומיכעד ימפרשע
ל• לנ• קרא• !מ״־כי ״תגה ׳״״מגה נהל חל1״נתליאל כמיינ׳ ומכת׳ינהנא• • אס משיס
א־סעג״זכ״יכיהזה שמלישיןאימיטמגהליכ״תגה שנאיר ׳תתינר״מנה׳ יכין
שניתנה ל׳ נ״תגה נמל אל יטי; *תל׳ אל •גילה לנטלה׳ ואה הניס ימתו הקייש גס
מ שכיל׳ שנא״י ׳״כ״ימהגא• חנה לימד שכאשר יסיר הארס תעגו״הנאיה ׳המאיה וישיש
ע י • ״ כ י מ י •וכה למיינ״מגה ״״נהיוכהלטי!מט1שהיאההשגתההכוי1ימינסטלן
•עלה לנטלה ׳הנהגתעי״ שטא הני״ע ׳הנטלימ הא״נס אס הגיס יעיל הקייש גה
יישכילי״נאיתימלהניאהשפל ׳אהימזיינמשינהינגיהיהשיימשגאמיגל גיא משא•
ל נ ה א  .כ ; כ א י; הישע ככי—נאה׳אעשהיעיסקכתירהלשמלכלהשלסכלאיליאלו
ושטךתיעימטגאתהשסייתעלהג׳ה ייגלה מ ה ״לכר תה *היה כיגגת׳ כן תיטן
כשגלו ועא״עת •
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ייתטי״כ׳כטקאתימי
הייושד
עכאי לכיימא ל׳אמ אין
עלה
אמישלסעהיסי״ולהא׳
; כת יה י ע
קיא טאיגה אגיש כעיט סמין אידן
א ל י י  .לגייתכ״; שמי טאי עגיני אגל
ה״־ןיסכלגגייתאשל
קיא א* יחדיו גמילק
ייעלה יכימ שיל׳׳ והייכד כחבית פרק אח סיי לפי *׳גא׳ א
ש י נ מ ל מ י ל מלכה ו
אתיילפל לי׳י שהין
ו ט י ה ככ י ע ס מי אודייכדאחת אופהוק משנישכהיטט ן
* ל  -־ י ד ת ־ י ס י ע נ ו א״ד אי אפילי איתא״ת נמייאייל׳ל״האמה
ומס ה מ ה מה כ־ליה עריך לנדינ בו כבוד שכן עיסנעיר יטי׳ ׳הלא
ס י ע ה ׳ליה א י י כ י ק
מ י גאמי תינ על
אמ־ א• הלכה א־ית׳ מס בעינו בדוד כייך ישראל מייסיגיאלו ש»
נ ה י ה שככ־ככ י -ליה שלגייה לכר כאחיתופל טעה אתי מנת׳ שהיה
א י י ט כ ל י את־ ט אלא שני ד ב ר י ם בלבד נכנס לטעמי* נ
א כ ל׳ ט ת א י ז ת ׳יעשה
גיךייה ןיןלל א מ ר ל!
כזה י ל י מ י י ״דיר עשאורבואלופי וביודעו והלא ככינא״י שטין
שה״ :מלי •שימל י ט ה
שנאט־ ואתה אנוש כ לילאלסלייגס שה ג
חכס
נקייה

ניו^ת אבית  p f lש?זי
חלש יטה הץיש * י ה עליי ינהג מ י י
כאהי^כעכ׳י שט יטיס כלכל שלמי
יזמי • ו מ י נעלי* ככייעא א מח
אמי
«יא• נינה! •
והלא
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דככס

s

כיךדה כד• שיהיה אייילשייס עלי•

ויש א׳מייש שליה למס ללמ היייש
י ו ד יאה ל׳ טיט^ייס נהלך נינש טדכ
שהמ הלש לענס שש
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כמש שעט שלעס
אשע מגא! אחיסלסל
לייישטה נמכלטעלידיש •מט• ואמי ל׳ ל מ ע ה ט׳י־לילן ׳שאי; להלין ללמ
לידדשילשלליע״ • ט ט י ו ט נ ל מ מלטה נללן למש שינשל*; מיכל ליי ליה ינ*
 pa׳על ול אמי לול«אעל אמש לעיט  •t>3׳יידע• י ל ע ל ל מ ע ש מ ן מ ל יי• נ׳ ט
כעני[העימיהיוכי׳ה אעלאניש לעיט על  bזל כעט ד מל ש!יי-ל• יייין מעל מליט
וממדע• ישאימייס שלה למדי ללל •לן •תמי לטיל היייש הלה שלה •לן לין יה יין כה ט
אסנמ׳יא׳ וטל מ טןל ׳טילי ט אש ט י שהיה קלן •שמל חכה ׳ללא עלשכידכייס
שלמד

ששי
נחזית אבית
שליידמא־דתוכליזיאיאלופווטייעוכלשכן שיא׳• לנל אחי ידשי׳אל שימי לת* שילמו
זי־יטאפליאיתאחנ ט עוןתלןישיאלאלשטלמיייהנד׳ל מעין כל •תט!w׳01V
ל״י אחי י וא״גה מ ט י ט ה שאמי׳ שיא׳• לגהיגט מיפייש׳ איתן הכהץטס שטא
לג־ווי״פט׳ מוןאיכעאטתיליךיעכ״יתואףעלטשלאיה^מוטכהק׳ טאש
ט ה י ט ידנלקיעטילכנחכמלאעינחוייךעעלחילאיינאתה׳ וכמלתלתגו המויה
למליחיילנטגכטיעהלמה״ל־זילטעילממה שנמוג ׳היה גגאיגתשה אל האהל
•קי•״ כל ה ,ה מככ׳ א• ש לתת אהל׳ •מתח אחיי תשה עי טאו האהלה• ונח׳מאהין
גח־ייו-כטאתאליןשלשישיוסכלנימישיאל׳ ולחשה נ א מ נ ה לן וינט לט ״שיאל
לא״נהככיימאליטייל'נא״יסיאקנטיאלא
את״שננ • מ י מ ״ י מ שלזיסחש
לחנייה שיח ׳יככ׳ י חכמיה •נחלי מנה ליייי אין הנטל ראוי תלת למתיסכמאתי שלתה
מ -ח.־ייהיגחלי ׳יש כ הייה ז :תיל לרה יאי[ כליי אלא מזיה שנאהי מ ׳ י חכמים
•נח* ׳ כ י ז י ׳ אי; מ י כא לו־ה אלא על עסין הינימ שנאמי מ י י חכטסמתלו
כל ייי הה טי«!יש לכי־ כ מ ל שיה ל׳-זטש אמהתויהיי׳ישיס אוינה כנחלה׳
יכל״תמישא ק גיחה ל׳ שטי׳ ז •אין מ י י איית תזיה שהככיי הניין לנהינ
כ מ ח-נ׳ כ• חה של״־! ״ייני יכימ ט לול חפנו לתכמיה השלייה •יתד מ ט י
!ל ־• שמיימא ליאמ לאה ליתר א ן העושק כמזיה לשמה
חמי י-ייוייל
לק פייש שהלני היישתן אינהכייוינ
* ל נ חת מ י ״ מ ״ש־יח אתמ־יית
י״כיא כ •נ •הה א־נה ׳ש-חה היח התייה !יז״נהא״יי״מי״מיהינחלו עיני
לאתי׳דכ שטח הין הלהק שוכילטיחה״יהטלה שטטניכיה האטאכמחלמהפי
״של• מ י י חכ״יה •טיל׳ ׳:טליה ״ייה\\ •השני היא לטפ! ״שנה ׳שי״ש כיין י ע
נש־י־ע טאיסלית״י״־הינחליע כ ופיי׳שהכן טתהנההחכ״יהלשליטתה ינחלו
לככיייית-מ״ ע״ה כנחלה וטד־־נכטליה טכפ׳ ״־,שילה לא ינחל' י ט י כלל אכל
נההן טי־״׳ לה על עג״ה ץלין  1ה פ  :ק לאחי שיאיה ל״שנל •שי" נ י י ן י ע הנה
ל־ית׳ שחתאשיחפיטיפלי״י״״ט׳ויגחנלימ׳׳ יטי ליעיל א״נההתויימילאיכישו
עליליתי״יי״ת מ ל ת״־י •כחיי י י ן •שיכ ׳׳נחליט אכל חול לפ• שאמי לטי חכ״יש
•גחלי יכי לנחישה־יכ״ללטא שיני שלי״ל״״נה ליאליניי לחלטמלאוילמהישעליה
•א״י לש; נחלה לכי של־־כויגליגיי״תהה כגשאייה ליעד יטכיחי1ה י׳איהי׳ ייגידיטש
•ג־יליי׳יג וחיןנדגחלאיגייהשהנהאהקגא״יגחלהעלהמייה•־ וכןיטישחק
כניו חכטש ינחל׳ שהה געל׳ התויה שהיא ח שי תא״י עליה לשי; נתלה י ולכןסימ
©גיהנמונ־סהאלהוהלמ•
ככימא

ק 8ז
ני  rbאביח  j n aד מ י י
לואמ מאי הה שאמר מ• מאיי שמגישי[ למייל לשייר מלנישיל »״t
ננריחא
ומאל ימשימו לירי נדק משמי ישי עאיק ׳מיייקיל יין המשא ׳יקממו
|*י• ו כ י מ י ילק אמר שנן דא מכה של מימ נענעה שמשס האדם מסמפק עס
ההכית• כמייס ה
 aסיס
כילה מאיל
הגשידישעמישללייח כך היא דרכה של תורה שא
כייי ש אלילו
»גי  ,׳ ־ ״י ! * | י׳ י פת נצלח תאכל וכיבש
המאיימילככייימ׳
אק לן יה למיל אלא
•נוה האי  pהעושק כ נמשורו־חתכותד־זועל כמ ניילמ מל מ מ ע
כילילליאעגו וידא הן<הרץו7שן וחיי/־ער מלעםיק גמימ ואל
•יא חשאי י מ ל ו מ תחיה ונתח־ אתה עכל ילזייי מ י י להמגכר
יאשיג למאכל יליישמ
כמימשימיןכן ני'
פמכיילמ מאכל וידם ואם אתה עושק אשריך כאל׳ אמל עי של שלא
כמשויה משמה ימנה וטוב לך אשתך כעולם לשייל ששלמן גדיל
ישליינה <־יא לשיר
לומר שייאמר שיהיה לו
כמ לאמל אלילו שלא הזה וטוב לך לעיל הנא ו שמקנל על ליממ של
וןון׳
•שיה ל! מבשיל ולא יכי אלתנקש גדולה לעעכך
אזי לאכול כי אש
מליו ואיי תחמוד בבודיורתר
יסמיק כוה יק אפי
*לאממלוקלשמומ מלמודך ו>זלתתאודה
כי אס מיס קיים י וגה לשולחנןשלמלכעששולחנך גדיל ם
אומסהידישמהכמדה
ונמשיר לא ימנע מפגי משולחנם יכתרך גדול מכתרם ונאכ; דיא
מ מלעסוק נמייה כי נעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך«
אק המ!מ ממיךמינ
אלא ניד שמידיגעגמי
עלמי יכאוכל׳המנמלמייחל״הממאכליקמןלכניהאלידסשגאי־י• ילא יישנמ
» riגימד אלהין• יהכמאמידודעליוילמסלנגאנישיסעד׳ אס קהללס ידא
הלףייידלמטדאלמסאנייהשידאיייןמפש גסלמימגקייאמי־הגיישאייר
כל גמא לכי לידס י ימה עיכ א!ימי ש׳ שמה אימס נ י י ז מ למל־ יעשה לייייי! י־־יגה
אשי מדינה כמרה כמשקל מיי*מ מייל *אי• כייק מ מ ילכלניס ידעה אל ־ליכו
שמל י ע ל י ׳ ח י י ר ד י ר י י ל ן
לעלימאליקילחץכס• מ ל כל יל איי כענק ליאכל
•שראלשיכליכיעזגמילמקאלמדידק־ן שדל ימענל לא יפני תסיי; כיס אלא י » !
ש-למ־מיקיהשסכיהמעגעיסלגשייסי׳געיסייעכזדס שלייימלשכל ׳לשגיס י
ונפריןר אלי כזר נדלג לככרימעג שסכל מ י אליעירנשעמל-יזדזעסיד׳מ קלאמי
יועשיר• מד שלשי ממסכמממא פ  pלממיגל איי< עני נא ליי ,י*יי* לי יפני לא עדיין
גילדה אימי• עג׳ הילל יעחל נימיגיע׳ • אימי ל׳ כליס עג* ידמ״מי יללל שככל יס
ג א  i pדה
ייזין

ילל•

ילי־

נחלת אבית  proשעף
ידה משמני נסיפיךעיט ומפני זה זכה להיימנשיא ׳*־־ 1ועשה שמיטס תלממ״ישהקסן
יזהה היה יכן ״יזגן ק זכאי י ונע עושק כסיה שחוחינכשינחק המויה מעק״מעאלא
נידשמשהייעליהכשמ׳ שיאמינעגקהכטי זעלהאיקמישןיל השינה הא
ייייממ ׳כ״ישאמוהכפנישכיעימשאיאיכילאיסלעמיד נל• שינה שלשה 'יזיס•
אכל א״י שלא נקש ״שה י *להן ׳כסא ׳מנייה אכל על האין ״שן י יכל וה הכלל העניה
ומנעמה־י״י !.להייאהאמיומ״טעיידדהיכמןמאמהעמל להניישעסהעניה
יהייאה •עייל כמייה מלי יינע <טאא1״חאהאמהעישהקא*״ך<י1ינלך אשיין
נ ע לה היה לכי שלא יכלה ייד ככהל־נ ה״ומחמ ׳כקשמ הכטחמ המחמימ׳ אמת
הכיל היכ׳ ג״יסייהסי״שלאידאגעלמהשלאמיעליחנמהנכז״ךשכל״אוטיידו•
!א״ח א והי היקי״נניא־המישאינימשנדועלהשלשנ־ד״ישיידה י יאשרה כעילס
הנהלה• שהקאדס זיכה לשד *למי ׳״ה שלאיקכליק היעילה הזה מן השכי יהיה שמוי
ל ל  -מ ק והמניכעה ׳לכי שכלל כוההמאמי הככיחיניהינאיימהנשידוינ׳ לכן
ידירהל-־עיןשג־ילהלענ״ךואלתמי״דכטרהמרמלימורך• ווה! לעניןהככיייאמי
אל משהמכלימלי״׳יך״פטככידילקנימנחלהיייהשממיךכךניאה שאינה ששה
שלהלש״ילהש״דהזה סי מ־ ל״השאמימימאייינימנמלי״לכ׳ ׳ממשלה נישהיטין
שה״עלימלההי״ייאהיהמייה וכהן •כיש ויא״י שהיא לא ׳כקש אימה ולא •עשה
יככלימלמיימי ניטןשמהשייהי^יהניילייניעהעגומה׳ ואמנה כעי המאכלוינ
זלממימה״י יהל עממיה לשייהנה של ״לכיה ש״עיכיה נההעעניגיס לכי ששולחנך נחל
י-שלמהיען שילהנך היההשלה; אילפט״נשעחאנילא ׳״נא! ע״י ינהליאיה ולא
ה״׳מלא היןא ילה הסאה כ״! שי״שך ״שלהן ה״לטס ושלאנן היא ההנאה יוזה')'XT
כמעננני׳קננה״ וכ״אמרכ״*יי״היכשיכךא*נפנמל'ייאיך פעלמליזסיה
נ ן ע ־ נ נ מ־ה ׳כ״הכמהיעהכיי*נכנמליייאיךעלהשכיידיאהפעלמלאישים
נ ן על ה-׳נ-״אמה ׳השהיהזהייעליההככייעאיזאע• יאי״חנניננ׳ אחז
ע• ״ה נ-ילייכהשיכהטא נחשיעיךהלידמ שהיא ככניהאנדסכשלה הזה כל! שאין
ניטההעיך ומהיישהי־ייהלממהיהלזלחנששל״לכיסעלהמי-גיניס• איייניענין
המיייכמיךני־ילמעיש יינה לי״י י מ י ה״עלהיהמומ נייל מ מ ר ה״לכיעכמו
אהכעיךהאנ*שכ״< שהמיהפיליהי ייה״לכיס*פנויאק והמידס הס
שמהי
<שכ1יה-לכיש ׳קא״יעליהישע !לפטחלעויהכהן״ע״ייושאללו ואהלכישכמר
ה-יל־-הייהיכניכניה־היכמיהעישקכמיההיאלפניהשס• והמיר הימר נחל
ומי״יו!נא״ן היא כעל ״ ל מ מ ן *שלה לך שני
ה י כ כ ׳ ה״יןשיככ׳ ה״מ״יש
כ״נ־עההנההיייןהמ״יכההי׳מימכלכהשכקכמויה׳ *מןאלנט סשכיהעלס
לפי שנעל ״למכמ העילה הזה שהיא מיף היא כלה ונפסד
היהירה ״־״מידיד
כ-כעיישכיטעי-הליהלכישכעל ה״למכה ההיא אשי אליימהיה הענייה הוא השש
לק ימהמ שיהיה ה י י נס ק נטו״ וה!א אימין ונא״ן הוא
•מכ־־א•קישלניה
נ-ליל-המךיינללי״ייךשיננהיטא׳ ולקישלהשמטשלמך נלותילפ׳ סיאך
יכ.פך והןלכ ״ל״דלטעילשהשלמימהנכש״משגכמיסיהיאנלוה״ינהעק**
,
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מיה

ק  sח
גי^ת אבית מדק ש«י
השידה ׳הכסיטאס תשה אייגטכשכמזכהישלהשלאאכליירס לא שמה יהאיש Sep
עג 1תאי ׳נזה הגיע אל תייגיס העל־1נה •
ה׳אמטגאה הנה לשמי סטמ• האהמלגאי יזה שאתי יני מאט
זגר״יו*
שהמיסfלידיה טא גימנמלי מלטמ ׳ממשלה ידן׳י יי[ לל; טלית
שמדיגמהתכיזיש גדילה משאי הכמריש ט מעט שדי הגיעייש שלשה למומייליכמר
נטנה ׳כתג מלטמ
וזיינם
לק אמי שלמי המיה נדולד־זתורד־זיותרמן נאישיז ילייאה שאץ
ללי גניה עלה
וחלה תלמי הכהינה הכהונד־־זופן הכייכור־ז
ולתוההלכימ׳ ׳לכן
כט שאייל •יה ת שי ע
ניכיו לאיתי סיי ש שהמליכו נקנית בשלישי עיידמלכטהשה +ז7
שנ׳כיי לאימה משנה מעלות והכהונה בעשרי כזייגילללןגעלייךיי
המיהראשנ׳הכטנ' ואי־בעח והתורה נקנית אזיין ׳יימיך קלימ
אאייה יהמלטמ כ
ראש של אדה יהיטל
הי!
ואייוו ׳!,
נאמחגה׳ עההייינ בפח דברים •m
לנ׳ טא נת לידי יןיי ־
נשיייזה לפי שאי[
שאמדילזכיהמלטמ בתלמיד בשמיעת האזן
השלמה ט יה ״ מ ך
t
W
s
>
בכונת
שהיא בעריכתשפתים
הכה׳נה  w׳
»^דס
געי •1תיימןש״מה•
נעשייס׳אינעה׳
הלב בשכלותהלב
נישגגיכמןפיגיזיכ
והשנה השנימטא כי באיכה בעניה ביראה הדעמ נ״־עיעטזייה
לפי שככיימא שלמעלה
יאמ ינ להמ״נמיה
אמי אל ממטה ל ובשפחדה
ובשכיש לא נשמיט ילל כתגיי
לשולמנה של מלטס ש הכפים בדקדוק חבחס נייעיש דיך איי( שלא
שטלתנךני׳ל ״שלמג
•לא ייס׳ לנכי איש
וכמיךנדילמכמיס־ וכשייפול התלפידים
נשק יקכלמליטיק
ובפלךא
לכןטניךלכאימאיזי ב״ש־ב
יקלל ׳  p cמאלנה ־
שימעיי״טף שי״ע
נטנהתטהכמו ה במשנה במיעוט שינה
המיה גדילה תכמד נכדעיעערחח כפיעיט נל יה שיטי ל׳ ימו
המלטמ יאמי שטה
זי״ס־ףאנללא לשמי
והלט שטילטמטא סחורה בפיעיטשחוק איליני•׳ יל״סין
נשלט' מעל׳ ׳הכהינה במיעיט תענוג בפיעיט אמ ש״יע־ס כשליא
נכי• יטעיהנץגימ דרךאר׳ן באי־ךאפים ייייהטיאה ימיין כ
נייז׳ ימ׳עשכלשי
נאימ! עגק שמייי ל»
שתהיה הטיה המגעיל ובלב שב
באמינרת ינ׳ ׳אמ׳ יייטף דני
ו ב ק ב ל ת ל׳״ישכךא״י ל׳ ימי
•ימי שלימה  k-pv:pחכמיכם
מ נ י מ י נ ׳ ט ״ טיאה
אלא ייס ק איי׳ י ס
מעגין
p
11
נ נ

ני^ת אבית מרק ששי
יענק מ י ה האינושימנהמ־תשה אל המממא׳ אל הניתחמ • מ ה איכ מתמשהמייין
גייכהאלהננימיימומימיק היילניינימן הכהינה ״מחמ שיןנין היערה מעי שלה
מחיזרשעשיןאל הכניממוממלאתיתשאיהכמז״ס׳
ו ש ל ש ״ ס מעלית.
״לכייל זד׳כותן׳ דמכיראתמקימו והשמח
ש^כני־מיאינמהי
׳איי׳ כשף ״ מ  ctsבחלקו ואינו מחזיקסוכהלעעמו,והעושה
יעג״יה שדד מ ׳כמיש ס״גלדבר״ו אהוב אוהבאתהכקום
כריינגימישרדשש
ננינמשעלמילכ־ש־ איהבאתדבתות׳ אוהב את ההוכחות׳
יימימ שייש שיי מ אוהבאתדמישרים מתרחק מן הכנוד־
ואינו שמח-^S
יכענינימ שיה שי מ  rכגיס לבו בתלמודו
ט ט ש י מ ח י נ שיל מ
נשקמי־לימכש״־ספ׳ בהוראה נושא בעול עס חביתי מכריען
יינליה״שפש חש־ ו לב יי זכות מעמידו על האכת מעמידו על
יניי״ן־ ש־-איי ט נ השלום מתישב בתלמודו שואלכענין
נג״זלד; כשא•
יכממישעדכחס־ וכשיב כהלכה שוסע ומוסיף י הלומד
לשי 1ויינה כטניה די כנת ללמד והלוכד עי* כנו/לעשות י
כשליה ז״יעזשס דמחכיכ את ר ט והככרן את שמועתו י
נ שחי הילכ׳ החינה
ה מ י שה יכי ידילש ודאוכר דבר בשם אוסרו דיא למדת שכל
נח ־T ,־ ״מי נידמ דאיכ דבר בשב איכת מביא גאולה לעולם
,

שנאבד ותאכראסתר לכלך בשם כרדכ ־

נ

י ־  -׳ ״י• ־ליי ״ *
נ״ככמ נכדיי•; פיי(
כ״נד׳ל ידז שהילך
רני,חימי השנימשאנייעייישיהשיהיכשיהעליךילךשמהאאייימזעלין׳ הגלא
»י'כ;ייש־ל יז-ליכיהידל לא הי ש"( ייכמ״ן לה ריזכייה ימשא לאח׳־ אפלליוץיש
י נ ה ההח־;ניש -י1־נמ״אפיי״יך הי פיקליניילעש• ל׳ ייךל״לחמ'־ ה ו י י ן
היייךל לזיז ת־; לה ש־טיייןכפ י־כייח לימי׳ לא . X-נ ״ יה המי זה י <אע1ייןל
נכ י״׳ רחימהכ־ר׳מש־יךהמ״שששעשיהאיה׳ החכלה-הכיוז' יכאיהלפנח׳
היחאיןיייניןעל
ה^נינולחלקניחשידוכהמלמזה• ה־ידכריי/היילכהנ״לך
yת׳•,׳שכק־Ss.מי* ינאי;ישמיט; נשמיע׳י הייא־ני ין שלא מגורן
\v
ל 1״יע נעי,מ הכמ׳ מ מ הנה כפ• של״מהניש ז היא  X׳  J Iשמי; מי; חיילי ידן ימיי ליין
ט׳ לח מעמק טען כמן ילא
המי ששי •ךשקשש טמעגייך׳א־ויכךאמאחי״ש
ימנ;ליה ת ח;-יי7שיזילחליה<ה7פשה ליחתי יות־נ׳טלןרזילחליהרל־יןי
1

י

,

שלין

ק5ט
נמית אבות פרק ?חף
•ליןזג״ל• •ח מעלי יזעאעי לילן אזי לייעל• •ש לשמכ pאייל העה ׳ישכין על
המיץולואאשג על לדרגש  bידי שאמו סכל יישמו י לגשאין יזאקאי־לעד׳ס•
הכא ילא כשהיא משעבר • הככ ילא כשליא גמימן • יללילנ״עלמ״ללאממ׳יאו
ייעלמעל ללרמע• הכגלא •גא לילמממלרשימאלא כרשיע םנלדר• גואלה • לכי
לא •רכלל׳נטש־ הכל כשףיולכלא •ומלל׳  • r i pלימן שכרלא״לימאככיסס׳ לס
לא־יכהליסיסיסאלאכיימי־ככמו הכוטמגלישטססטילרה׳ אמ־לליש־כ כטמ
גלדי • ילאארמידיעמי• הכאיונאלילא״הוטאעמו המנמסיזשכיטאעיי־
לל מישכוליאעמ׳שנאמייהיעהעמיייךאנינליידא״יעב ילכישאמ״ כניישלא
אמח לא ק ילא יטן י לא ירעמ ילא מ ע ד יאלא ליילל ׳שיאל לכי שלח אליייס ׳כייעשה
»היה י אכל למלכי כיע ייי ין ויטן • יד1י ׳מעדן ל׳ ״תליי אש ק מיגע ייעל ע
כאלהכמגהיידגמיהילשיע״ייכידץיהאיכעאאיימ לא שאיןייעממ־יןמלןאלא
לכ שלי׳לך יך־ס
•דש־אלילשיהילאכאישיאלילאסניכשמטהאמ׳כלכיידשיחל
לכלןנד׳לכדאימאכזףל׳ימע• הגשאיןמעימ-ןמלךמחללאלאיעלפ• גכ־א׳ כי
•טשעמגטמשהוטימנטשימאל • ילד שגרץ שמליל נ ע ק של עא נייניימ ולנה
לא נימי המעלימלכמיטמגפלילן גשיאי1לפ• שישא׳מיין כיישכ היייי״ ,שלא נאייו
אלאלא״משילכללש ואש לא •יןכל׳ שלשל אלל  boלשיש כייךיל שייילן •טל לי׳; שלא
כעדיהיכלאלמ־אל^לה •גיד «־׳־? vייי אלללסדיל-ליזל״ילנישלשי״על מ
ליילן • ולא נמל דעמ כאאמיילן לא כיעמ ליאש״ ,שיט לץנמיל ׳לעיכ מ יי-׳ ״ימ
ילמעלימיא־ןיאייליךאןק׳ לא־ך׳יךיאייעגדיכושפיזימשיהישיימג״עייימ גש
׳אש ליעמ
שאס ״דגי המי הקניטה לגש״״ס־עלל ״שכיל ימי יאללע״־ליגיינ
לשנילפ• שמגימגקאאדכשטיממיסכיאאקק יאק ימק אייל יכן חני אקי׳אק אמז
עמס כא ולא כששי כיייון גא ׳״נין  jbאאמיק גאאייפנל שיני יכי• שי  ,נלל ״עלה
כיי שלא מאל״לחממלישימאלא עככנליי״ גי׳לל ויןנמ לייעל מפעיל מעל כעש
כטללעלימס למשפר לשל שיש יל» ׳:יא ״־עלימאיזי׳מ של( ימי עניאמיינל ׳לכן
נואהליליגימהמעלימהאללכאוקחחר וטאיל לה ש־ליללילך יישיאל י כ י מ
אגמומפאמאמו׳ הכשאיןי־ע״מ־קאשדג״לטמיאמהאישמילטמ הנשאקיינק
ילך לא כל( ולא ספר ילא כייסין׳משעשל כ״לאכלמאל׳ אכיל! אלאמר נכשל לילטמ־
כיאקמ••ט{ילןטאהעלפ•נכ•איעלמ־נ•מ pשלעא לל של״לןג״שא כשי(
למשאליכטולס^למשיתמ! י הישה״לך״כהכילטמל״לכנאעד עילכ י ל ־לא
יאו״ס־ לזא־ןלחלךנ״שאאלאכייאשלכיפלל״״טן• לח הילך קידה לכל; נייל
ולגטא ^אכסשגישיאל ? bpלחייי נ ״ל ך א! עיכי על מגי יל או ״גיד כיכי־ס
»שלמלך ישימללמי ל•  bהגא ללט לילן)אפילי גטא עימד על מלא <ישילזל לכנא־
כיא אק ייככק על סיט יאק משט( על כסא! יאק משממשקלשיכיק״ ילא ללמי׳ יל״ גיריי
שכל fcמשמש!־ השגיס עשי כשלילך י מ כל 'taומשיי׳ס־ו גשיפק לפנמ למיין
גישאקילאידכמקאל״טל• לידאקמלנקלאש־ל־ לסי אמייילןלמימי •ל!א־נז
מ ס ד ד ל א ל מ לטךסשסלאסא• לא אקטא״ן אייל כשל׳א עמס ולא כישטא כלי*
כיייזן
,

 rfmtאבית 6רק עשי
ידיימן <לא כשהיא מסמכגילא כשה׳ א מסמכי אלא ליזפמולמיין י היא ממל׳ היגאמו
י!;1יכמא כלש ׳  pשל״כ  pyxא׳r1כל העין אשטן על האין יטא השג על המגש •
ה ש אי; •שמה טעו מ • Hלילנ׳ כ ע ט ר • הכ שידמ המלך לכעיכ סכר מ1יה לעגה׳ יתר
עלייה שה־-ייזיליאטמאי״ג-טמסביהעזרהעלטלדשלעאיאס לאהטאז לי אטמה
שהי יי שאכ־טמגשגיסט״מומאארמטאככמנגזמשטאמגייהכוככלא יזישיאל
והשי.׳ •דה עיי! מייי הכה שלא •יכה ל׳ נשיה לכי שלא ׳היה שש!ף גומה ולא ימו לגשיש
ידל! הדכ שלא יינה ליסיסיהאלאכדלמיממילאכנכוימהטהייזפןט אלהיס •יי
ח ל׳ הכג כש,־ ייהכ לא •יכה ל׳ להניא כטמננו א ולהמגאימט נ׳ נישא כ״יישינג •
ידה -כל הייני הילך ״י׳ נה לילן • מהישישימל״לןלהשילייס על העה לנדכא או
לנ י ן הילתייהלהייאמ שעה הכי יש ישימלי-לן ליןנינ לי ״כס עייי• ׳אשיי להכרית
הכזכשה״לןהילןלילאיהטקלונרילעשימלוייו יאין ליין ההיא
טייס שלי
שעיייקכטיטיא׳ ל מא הטזגלאיגימה״לטסאיינששהסל״לן כלס ואינס
יאי״הלאליץה הכש שאיהכיייניידלהנאיטשל״הניעהכיאש השלשיסכלהאין
שה״לן רכש היא שי! ׳ניתן לעדא יזה שייאה ומטת לעגה׳ אה שיינה ינכלאלו היכלה*
תיקי
י; שלדיעלימהילטמיאמהי׳אה שההטלל׳; כטעטטההלהמה פויוי
א־ !
ש . cהס יל?,היא •יינךייזייי״ייה שא״ייה״פישיש 'כעי״לכיעכיינ
ויי מ י ׳ מכייס כלוה שהס כי שיאל ה״לטה הא״־דיה י .שה ע י י לא על שאי המלכים
,

ועשרים ואדני; מעליו/

שלא״נ׳עכהממ

הלה׳נה• יינו

עשינמיןדעשר
י י ״ נ כ ני י• יכי שהה
ננגיליש ואיכעי יייא שיה עשי נ״יךש• משאע אשם זנאי שלמי מ י י • חשאינ
ידעיי .אשהתל״ לנש״;של״כיע שמיהלאה לאהיכטה•״ימךהעומי ש״ט
יינ־יע יעשיה שעגלי הס תר׳״ה מיי״מ״עשי״ תלה יאשימהנו הזייעיהלה״ם
יטןנה כי•• ן מ ן כד״; עשי ימס ג׳להנו מי־״יס• שיהאייזה׳ הי שגיטשלס
מ ט ״ מ הגט י ס הי״יהימייימשג׳ מזה׳שק יכלה גמגילאהי('לגטו ומנגין
ייי ׳״כלל יכ־ש <ט הא״נסככי ״כי יןטגהתכ״יסכי ייעלימהכטנה כאיכןטזי י
הא״ךשמ! ׳טיישילכ-ןריזזןיל־שיל״נהיכהכיאש הגהמייההאטייסלוטס
יי מייה ללה כמרי״ה ייךש ס הנהיךגמ היןמטמי הינ״ע׳ כהכגסס כ״יןה שאין
ל״ י ישי אל •טלק למגש הה א טיש״־אמ״מה״ישלקעליהם׳ הי שאי עימאיינ
ניןמגימיגמילממיומהויךדה היאיטייינה המטטיתללה הסאיסייגיישה
ט אמיי מליגה לכהן נייל היאיךושיייהיינליהנהיןימהימאנ ננייסטנה שהסי'
כמינממשכ׳ מיגכמיאכגש יהי• הס אס ק שיי י י• א־ט טןימ׳ כהמיע טעלמיהיייס'
אכי מאטיטד־טכהיימיכעל״׳סכהאמליפגהכמי״איכימ• •אאסייטןימ•
אסטהל•נדכא ילכמ שכמיי״השדכהכהכככטי־סשויכהכהס• נאככטיוי*
ש״עילהס ככזיי־עיכלטיסיכקיהשזיכהכהס׳ נגכמליערמיייסיגדהאידזה•
כל כייןהקיסשיתמור ושאיהקממעכלס׳ זעליןלהסייימלהמחשה הממחלינ^
לכהן
,
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 nVuאבית מרק שש׳

י

למן גדיל יהגיל שהוא נבלל לפגס אני י ימשיס למיןיי שי נדיאמ ייסיע מזהימ! י
»שאי הילייסשהם כפי ס״ךהםדגה • והגה הייכסכספיויעיס הלכימ ככוייס כמי
מגה לימגימלאלה כ־יפגיה אידיה מראה! ישש י

ואמנם הארנדס וחכ״ח

יעלימלמייל יא״ל אג׳ כהה גיהאימ

ליפיש־ס• !ללדסהההמרייזיוימאשי
כהסהיאיאמשאזכוילןלדילידעיכמ^אהכאפישה האלמלי״י• לגגשייעמ
לאזן• לגכעיממשפמיש י הינסכמהלכ •קלליי״ה כששי כאימה הו כעניה
להכשייזה׳ הש כשהיה י לי בשמיש הכמש • היא כייךק מנייש ־ המכפלפ׳ל
^מלמייישיה/כישיכאולישמה הילליי־יאיכישנה• הטיכ״עששיגה היוכייעש
שיזה היוכמ״שששהייהיהיאגיישסמעגע• היש לייעש שידק הל ליעש לין
ארץ הכאגאיןאכיש לסננלנשיכ הצגכאירנמהכי־ס הכיכץגלמ־־סייין
מההמכמאילמקומ׳' הלוהשממנמליךיהכואינומיזיקשיכהליענמ! הלההששה
סימלדלימ הכשאהיג הלאיללאמלמיןס־ הלא ידלכאמלכיהמ ללל מ׳הכאמ
ידככמימ׳ לגאיהגאמהיישייש לדימילימק ק הכליד להלא״גיכלטלמל״׳ד!
לי אינ! שמח להודאה ל׳ נישא לעיל עסמליח ל ה ״ כ י ־ ש ל ק ־ זכימ ל'!.ייעימהעל
לאמיל• ממעממהעלהשל<ש יאיידשככמלידדו׳ יילשהלכשנקי״שמכללכל•
מגשמעיהישיף־ מיהלימיעלמגמללמי• מלללויייעל״גמלעדמ יול״מכ•'
י ד ״פכילישי־ ה י ל י י ה
6מיכו מ!למכקשמיע־ל־ ממהאי״ייכיגשהאו״יה
א ל ל חיכה י•;•כיה על
שנאי כמילה הה כיין כיידי • ולי־פמ הל  ; xכ״׳ שהכאי
למפלי־ זהנההיייממיהשנהכהההעשוהיאכיישאזילש מהד אל א ל ה י ק נאה
יאכ־ן״יעמ• ר י מלה
יימישגואגיאמנהלהלאשיליגלמלאכמיוהליןשישגלה
כ״גללעשימכמליהי מ י ה
לשיכל עלי לשכילליהןדהע מ־,שלכי־מ״ליהמ
אימעלמלייןה כפי ומני יייש למכ״ל לא ל י ה כל״מ׳ נער ׳מלייי גמהלמליייו
ההדינל לכ כלהיל מכי שליא ע ״ ק מלי־ד מכל נמגיל כמכ־ל!ליי ל י ה כ ה כ י ליכ׳
וליי-דגללשל שיל ייי״ הימי מכה •יייל יעי שה מ ״יייללפכה י וי—יגל ליגי-ימ
<המ ילוהיגידןוליד נדות  1ה ג ל ל ע ר למדיגל ליהשכל״לזקל־י׳ש; לגיא משע
ייעל מ
*:מלמויייגללימישילי׳ימיילמ לה״עגיו י ליל״־עקייעכי• •שיעה
firm
כהיכל מלדכי׳!ג־• ן הגלל מ י ל ! ו ל ק איי? ג י שגל יסייג כ ״ג ? מ י י
*א״יזגהקעשללןיכמפהנוליןייייללכל״״ןלימג׳מל לימיייייל־כל מ י ה
למייל מיטמייממלריממר־ לכלעלללימללייילגמ״יל כגיימא לזי׳מכמלייל
לפי שלהץכל מיג ש־ליילו גיךא לימיי!מלמול ־ יל י־עק ייעליו ניךה ש כה
כשידעמלאתןוממלומיכינל״מל׳הייייל׳ השה הזג! ליל ילי*!לייך^•
השג׳
קי״א־ס־ זכדיו שאמי! אשי• הייכי על מ ק »מעמ הגל מש ק הימי
לממריךיכאל הלימד כמליידידש שייעמלאיק ־
געריכעשפילסתמל׳מישאשי׳שישילעתלמומידמייילוימוויקג
t^im
עעי־ס
,

גו^ת אמת מרק שש•
»ע־רס י ס מ ״ ט א ט כט׳ יכשפמת ׳כמ׳ שאמ(ל ט טיפ הה למונאיהיזזעייןט למ׳גאימ
אלא לטגיאמה נהה תאגא תלהט אשי היה ל! לינ׳ אליעוי נ; •עקנ שהיה שינה נליוש
לאמי של שה שניה שלא מליי׳ח • עזי שש נ׳ קי׳נ אלין היני האי נכין ׳גלגגן לעשות!
איהמ׳ ־ן־יכהליןהינייזאינזיק שכפין ׳נללכן לע«מ<׳אמח שש גכ עחנה ננל
וש חרה  mי  1ה נ י ניייח אינרה של איס שיילל גלט )א 0לאי אינה 6מ׳יה ללל •
ניליינהלנאונטנינהלננישניהש יניאתד׳עגמישהתלמ׳יניץ
היגיע•
* (1שמעמומענה ל ז ן  .׳כלוה למה ני•שללנישכיל היניים ומיין
נהה נשליהמ נ• הה העיל הלמ׳י ׳נאונה •שמע ׳•הה היני־ה נפה הטמ אנשיש
יזלי-״־ה ״כלי שהלל׳שטל׳יטיןלאשייא׳• אמגהכהשכליל מעלהיןזמ לינ״לעשינ
עיה ה״ימ ׳מיי׳טס •ייה׳נטמש שא• אכשי ליעשיתגו כ• אה כט׳מללכ אשכיל ויוכיין
נ־כי כימי׳יעל כן א״יי׳יאשנילן׳א׳ין כיין י תלן 'ללי׳מ ההשכלה ההיא עיןי
הל-מי איייהשהימכתלינמלשהןלכלעשיטלואינההככי׳יעיגה השע לטשהט׳ן
ליה b׳ להשכלמ הלכ ׳ל׳הה׳ל כטף ניכ״נ המיל הה ואתי נ ן כילמיאת ינאלשלש
•להד א-ל •אהכ •הנה י ל שאה־ שישמע וילתי יעיין נה היסנ:
טת כאיייה יל שטין לתלמיי שתהיה אייימ י ט ׳!לה טניה ישתול
ז»ה:יש•
להכש־ימל״׳חיל״שייניה כוי שלא תעוט׳ליה םהיטלננת ׳חין
ואייימן כנכי ינה כ׳ טה יייע׳ לתלייט״ה מעייןיא אמי לה׳ מיל•
יייה כתל-ימ״ש
יכי־מימה יש״-עמא כעיא נ לימה ׳ליי •מיכ כטממא ׳ממגי לה׳ י
ניאליל שהי״טטהלתלממי״יאיכיכןיט• טהיהל׳ייאמ שמיהכ•
דלש•
או •ייךי; כימי שלא •שיוגש נמלימח ל׳ גייהא ייטןמא היא הגשאימ נ•
טאלכממלעלנ• י ה־ש וה׳לישמתכ״ןיעלעל׳ יעוישאהא־גיייא יישאיהמ*
לכיגתא״מ-לה מיןגשל־ימימשלייייטלטפיגהנינייהאאייס המהזנ שייייי
לילי האלטמגלי״י מכי״מהמשטימאו ללניט׳ ׳המכ׳גהא׳ חכיימהשנעיהיסאה
שה־פשי שיהמ כלל איה מכל ימי שא ליייי ויייש־עאינ׳ כן מל״׳י התווה החנק נשלתל
הייעשה יוק תגשין כהכיא אל הייאה י
נעטהטכמ׳שנייןשיהיהלינעיןהשימייאה׳ מיגון יני אימה א»
תשנין•
כעין ינ׳ •יאה ׳כעדן ה שה •מאימה שהכל אתי י לן ניין שיטה לו
נע־ן מכה-ה יעטה כשחשינ עט׳׳ נכטעימשי מהש י <או •שמיל ככל ע! ו להיש־ף לין!
ט המממי לא •דחף מהי ל שליי מכמ׳ שיעשה יי טמשיכ עטת מהי יכני איייו שהעגו
ט ה איילע׳ כין שכל עאל יטא מג׳יימלעגימייכט י
היא מ״יי׳ כשייהה ׳היי ייממלול גייס כהטיה י אנלהייכיטש
וזששמ•
לממי-שלאגייטט׳כ״העהכיעטןהמלממלאש״ן לשין חכ״ה י׳כל
ענק שייאה עגיט שייןש יעי ני ׳ליהח כשיימה לא ל״שא ׳ש׳ימ כיויייה ׳הי׳ שימה גגייא
אמ ימי-טש יאייי ח י עני׳ ממ ״ נשמתה ׳גbל נ!ה שהמלממ כרין שמיי ייעלת
טנינימיייזשנממשיין טש • ישאי־ לדיינו לייינימ שהה כן לא יתגלגל ע י ט ׳ <ככו
וני לטליטף שהיד־ש הגטז״ס ניןניה כשמשה אכל לא נשיזין־ והיה וה לפי שגיאה
היא

רא

נחלת אבות ערק *va

היאהיייתסמלנפשכרשנומ׳ זלקממ״יוסלשימישמא״יכמנ*׳־ זאמיישלש״יו*
נמש»י ער שמפני ולאמי׳ פיק אין שיזיין שאקלשכמל*מלא ממון ע נ י י נ ם
אס יימוך *ייזל י
וכסמל י יל שניין למלירי כשמל״זי׳ *לא סלי לכ ילא מייו׳ אתי
וזזשמף
הנשישישאילמימיזמטסנעלמאיללנלכללשכל• זלק אי״ל נסי'
כאל׳ייאמ״ישליילשמימלער אמימ״ימנןזהללימיילמכעמל• יאי ?fr
נישא אסל ואתי כן לימי י יכסק ייךישק מי ללמ׳ל מייל ׳לייף אסל •לליל מ י מ יאיזיכ
»יךואשלשימ-סככיאי״לאמללשזקכמ׳מט׳או•• ׳אס איי ל׳כלאאשלנ׳סאאשס
זאתי כן לימי מזמ כ• אז פי/כסלי •לא מא למלל ללא 1ל ? uמנאיס מ למי מיייעלימ
זמשמל תטי המטיס
שנזכי׳ לס יזמתיימלמלידי כמזלמלמיר׳ יןדס *סמלם י
שלשיני
לתלסק־ חנף
לכייכיסשי
 \ 1 r , r׳  nל ש ״ י ש מכייס יל שהמל״מ ייתכי
שאיפשיהיייליישחכנאשכיישיולנפילאיוטי שטא לשייי! ״ ל מ
כיין שמיל זליי
עההמלממ״סק־-וטסימיזילהההשמיעל׳טא״שמ־לללייממ
נשמ׳שהמכמיסנממסייךממשנשלנהיטןיה נ •ליל־ יילל למל שניניה <לימל
יזישייסכמכמאשנמאננממל־נגמאיןלילימנלנ עסיזשמ׳ כשמזינ׳
יכןשזא• נ ט מ
וכשליטשטמילטלנאממונלאמיליממליא׳ללי׳יאניכיין
מסא ל־יעמאין ימנלנ סס מ י שןמא יק כשניניס א-זייס אי״־׳ נפק מ י ט מ " י י מ ׳
*תנןמשסיכישישןכןינסיהנריללשיי״של־ימייילי־׳מ סנאי ׳•איי כל אל שפכן
•כס א* ינק מס' Lיי׳ אלילי א * ליי־ לא נא״י ־(יי א * יני ״ליי־ *־׳לל סיי״ rt
ממומל״ייה להנמכישלמימהיממכסטא *״נאמ״מאנליכי כי•*ליעט־ימא
׳״רימיז ׳״יסיח ־
כייךיקמי׳ נ י את״ * מ הה שמשה המלי־י לתני אכל המזכר
זאמדעשר
למגמיעסלמכייס יה׳אשיקיקשילסניהששישכש״׳שמס•
ל• לפשדס מי ש לאיס ״לדיךין שס מ ׳ יל *׳מ ל ממ v״ נפינד ייןס י מתי לייךין שש
מיי־ז זלזלנאיינחלנניזלימי׳אישימיפטיעל׳
כפלטללמלממיס ל• נליימתלל־זני שלש נמנימ אס עס מ ז
יזזניס עשר
זאסשלמיי•׳• ׳אסעסמלימ־ילקימ׳סכלס שי׳שמייס׳
ויק־זק תלייה ־ יפלפיל מלידדיס ומיששהמלייז־ אן׳יעלכישא־ןללסניךאימ תינס
איי׳ נפק
נשנמסנ־מימנמסהיהסימפלפל־סושתליסשאל׳ממ־־׳מ״יימ־
דמ־עט׳מממי מ נתק למל נישל׳ מ י י מ מ לשן *א־״־ עזתיהטא <מ ״ל ע ׳ יןזן
יזיליקאמלנרזל אהתליריקשןי״־ליקאמלנטל יפלשלשמל״ממ׳מט1ל ״לנטל
א״י מ ׳ למל מ מ למ־מ׳ ירמ׳מ׳ ו ז ע
»מנ׳ מל ז ל לי מהקשן ממנ׳ כתכ״ל
ממטי־ ׳״מל״־י• •ימי מלש •
כישמיהטיסאהא״ממהיאטשנהרימלייי ש־מל נשקיה
תש־ שח עשר
ולא •ס*נ שכמש 1ירזזק •למי ל מ מ טלל פל מל תמי מ ל
<א א ח ו •שקמ
,

1

גו^ת אבות פרק ששי
»*ךיכי*נהאהי הטדנויטשענ; נין נעילא •מיש תעיךהאהל <נאתי לו ליניאה h
•י״ ש ספי התומ הזה מכין • ״לוה אול כיזסכעניטעזאעהעייה איש נ׳ ׳יזויע נאהל
אנהידגק״ת אלאגתיש־ימיתעגטכאהל וכחא״יהעגאיומה ׳שיכה חיכההכתה•
נ״קיאנ״שנהימלימי ששלתיעהתויהנקטיגגכלליעהגתויה
הארנעחעשי
שככע ועייה שנעל כה לא *עשה כל עיוני גאתעילא גאתיע׳תה
שאיי״ גפיק אלי חטאיעהעיסקיהג״קיא״יהיאיגהתיה• ה״ניכשמשיסכל זמ»
ניקיא ג־יךיק ה״ל עיידעעה על כה יחטא כ׳ החגיעיהתיישיס י אכל כל עא
כיין ש״טה כץ ניקיא נכי הכי׳ היךש ט הה היטל אשי ניעהאלהיס נטןעליהה •
א״ייני־ישטיהזי״היעלהס קנכעעשיכנהשהעועיךכלה־ אהיינ הינא אאי
יי ז לקיש ״ל כלל ז׳ ייעק ששענמ תג שיש •ן יאה חשיה אהל יוהס איני כליה כן מאניץ
לטיע׳ית גל־ שפייה יק ליא אימי'• jrאל ״שה ככליעי <א״נה היישנה מ י אאמ
לעיהיג״*.ל יייה שנישל( עליה שכי נעלי״י הין לך שכי גדיל ״יינה יינהלימי
שה״שנה ט א מ י י ע ט ק ׳המל ייי מ א י עי״ךתיתעק הקישייעהניפליעעליו י
,

ילל ן היה * י י המה יאי
נייעש שינהיל שלחני ה״ שתיל נ שלייתו לא •^הנ שינה <לא יתעהק
ו־יזלשד על*•
לה״א־ א״ייככטשןא״ייכאטילאיהלישןכייהיועו־ ״שגע
י ד נ ינ־י יעי שי ,לה״ איי ילייזלעזי לל ט ע שנש״יעין ט יגי׳ עייה גלילה שיל איגז
שניז״י לחיו״יאילחלליע^כלי״ייליטחיגלאיכשיךלי״יול יזי שניען
יזיכ
 1״יי׳ תילע ג אל מחלל שינה פןעיישייךזעיטךישנעלתשיללת״השל מ1יה שנאיזי
לכי לח״׳ כלחיי• י
כייעישטזייהי׳נהלי״ישמעליטזייהלטתוששטייככחייוידהס
השלד עשי
ליעע״ליעשלל׳יקילשילחהעליה שחינהאיגשי״ה ׳כזהייזגלכל
עיני ט לק לחי״״י״ כייעש ט״ני־/יא״י נ״יעש כטיל ׳כהי כיט־ י״עגיין אחי יכי
•יזקלח כשי״ההיחלחע״נא ע ט לייח ילה ״עכי ליה היא לא מויכא כהחיג־ס ולא
נתגייה
כייעישש־חה א״ייכפהישןיעלמי״חיןלןוכח• ש״יעילהלא
ו-לנ^י ;שי
טז שיחעחילק יכן טעיימיחליעזי עליייי' על עטזז י לפי
ש — א מ י־־עשיה לל <חה ־שי־יל לחיי! י.ש~וה כשלה ־ pt-לי״י ליע יה י שלייזיח^
ולק״״יהע־חכל ׳״•ג־ל־דגין טזכ״יהילא ״נאעילגין שיל״שיגקה־
כ״יעיששחיק ככיאיןיעי״ייןח״ייכ״יחין״שיהישכהאטי
ד״ ד;r
לי׳־לשי״לא שחיק כי כעילה היה שגה״ אז •״יחשחיקכינו יינה
ליייאיימ״״לח שליהפיגייז״; שיח״ייכג״ההגייל״לעשיעעהחלה׳ <ככי וניע׳
שלח •ל ל״ח שי• הה י ש-ייה הכל יא כ שחיין נט שהש״חה היא כ .ל הגפש ולשחיק היא
י ־ מ  .׳ ; ק ׳־ך ע׳ ׳•על יל א י י של״הלשחיקא״יעי״טללילש״חה״לואיגעישל יל
•כ י  -ל שחק •חיי על לת-ה לי״ פלג ט שטה ״לילל ׳״*גע כ׳ אכל לשאתה איט כן
ני לש־תל ״ ט היעה ילטק שג״שך תתגה י יטה איתית תה ואעעושה י
taw
,

1

יב
נו^ת אבות פרק ששי
נמדנוס תעטנחנה לימי שלאיש למעק אק ראו• שימשך אחי
זוזשעה עשר
ה־געגיגיש לנשמ״ס מלמאכלוליש־לל ולנידף ושאי הדלטס
היימייסטהסמעגכיסוי׳נעיסלטילילרלכי״שנזכר אי״אכטן .גיטעלסט*
ושמעישיאל כידע עגמיכס על עג•[ יני• יליל ר שיען לר לחיילי אס נכלע כטלנשא׳
מעיק רני מעגרין אמי• רל דיכא חח• לליליל חיתן ישכ< ל? אס ״  c tאדס עגיל! כחיה
 fשיארסעיאיכלעכלימי ששינייידור מידאיכאדאייידייסרידגיטכלע^״י שאיגה
יו ששלאס ״ליכלכעלשיטלן לעח אילו טשש כעיענוגא תלייט ייתיךש לידו וחס ששה
נןטןזאשכיאןטאעישהלוסעידלטעגיא שנאמי תגי[ לשינתן לעני אלליס שלוא רמז
אל לשיר טאאט •
נמיעוסדיןארןכיאשכישלאיהיהמכייהיכהעהגנ׳ ארס נשק ׳לא
oncyn
•ילעסקנלנלנייללמריניויל כיישלח •שדמי ו״נ׳ כלס אי"" ככרי[
כילדיללרליןאייררלללרלרחכיחחרר אחנ;״ש!ל־ליילניי1עח• ליאוראלייל נ׳{
דודיעלראשיטסלדמאעלאמיאנסשעשויזירילליןליעייילחכעס -ואי י ל חל נעין״מ׳
כלס אמיוטס שעש! ילייילס עראי !״לחכעס יןלע וי ו ו ל לח נתין ס טיס
לאיןאטס רל סכרין חל ליי-לחכסלחלייללחנר־יללליי-דיס
האיור ועוזרים
שיאי״ן אט ילח *ליל כ-ש; עיילס כיי! שאיייז כישי.ל ולא ייןלין
אא׳ל לייככיל
יזלידדולק לזלאא ליי ין איל כל ל זדס לכף וטיל ׳שלא *ליל נח ללע׳ ס
ניי״ס לל לטעס אסחכס דיא חלמת! ״ס־לל־יל״נין י י ״ של שנאיז ״קכין יישל על ט ן ט
קטל וטגדן אל עןי לכאי דיני לנעלה אל נניח טח נגיחת׳ ״סמליןל ״אלישע שכעש
על ילורש!טניןליןז־ללליטנין שכחיירל׳ליכגייטשכעונ! ועמה קמול׳ ״ננן
והלכגגןל״גגןינו
ללל טל רל שלא •ליל קנאי לילד• חלית א! יללי—י לכל יטה
ומנים ועשרים
שייאישינלנ׳ נשישייעלאליראאי לילליי״-יל לי״״ריל יד ול
יכ^סלהמדשכעלהלנילאיקנאכיעלעס עןדהנהעכס סי לחיי ול״על ־לשלש
ועיגל ידלר ל״־ שטר לגיעליירנ-ג ל ד ל ט לכל דגל
לכדחיועל! ללשליס אשק! ־
'ייל״י
ע י י ר נ פ  TTTע ד ק
76יןטשל 1לעזת עקט-ל וגדייס " ל י
וילנחיס
!ליעיל ־נשרט נס ק הדיג יעו ליינ
ללרח־ס שלל יל־
לאייינעלחלייסיללטש״ש איד יי יאי שיעש! שאי חכי״
מלישה ועסוינש
לדור שאינל יטיל לכנא לח יןטץ לאליי[ על לס כ״ ש נ׳ ייי של
!8לדן שעל או לאי ד סלל דחליל נטי ישירי; לז״( ״ל שנש״ •איי[ ט י ע י ל ייזכל ״<r
אירי"ול ג ט טגד ״סניק לגס של ידחשטכ לטדי של יילס!ט י וליל ט י ט נכש ע
ויילא־לק"[לטשחס לנדול ט ג י לא < hrל־ג עלא י שיל לח ילעגל על רע על רל גידל'
גסלאאכללשחיללישסשעיישלדגיטידל• גיין ללאעדלי לילד יטין הישג ׳ליה
כמט ליכישיס דחן׳ על נל יקל ללכל ככעיא׳ ז ט נילי־סשליי שיגל לי שי ע• ייגיא
 eנעל׳ עליה הסיזמטסיונלכס שמשה ולח המת נל מעגדיסתגי לעיי! דכיעיח• ללכה
 1נקט•(i׳
נ א נ 1׳

נו^ת אמת פרק ששי
ט ך א ״ ולפיזהיא׳יאלהחכששיאייןכחכמיסהראשיטס•
נץנלעה״שייה יינה ל<מי שהחכס האמיד אף עלפ׳ שיחילו
וואינעח !עשרים
עלחיסייקקכצסכסכיפטסיפיע אחולנפקרעעגחמאמר
ינייה׳שעכןלייכלהש״חכ״טייןשהאקעלחכעולשהזה חטא •שיעה לשלששגאמי
נהסשלסונישעה• הלי״י שנא הפטה הזה אחי שאמי כגעעאעשש ׳ששה ניק !p
א״יזנינינוטזיוששטהנ^אטיכ״ו » א נפיק הנישא יקלל שיטאו ״סירין עלה
תו״שי שנקאיליעניגהגהגמ! ״קי טישי ולןנהוראיעח ולוה אמי׳ כפהפיעליש
דנשנ״סמ-רליאלעזרעיי־׳נשליהיהשיןשינשט״טריררטלאיומורך על״א למנורא
יהיה שילענרול ׳לפר ששק פטה איירו על יל• עקנא שהיה ׳קן ׳הניש נטעהאסויין
ואף •על פ׳ ק היה מניויער לדקיק אפ ל׳ לייסורין לדלריהס י
הייניי אע יייןיח ופייש״ ליה שהאלה יהיה לי מיףס קטעלטי*
חתשסמ יעשיים
החיישלייטניעגקשלאישלפיעס לאן ופעירס לאן ל• זהי
דרךהד״ס׳ע אללמפני״יעל־סיקניע״קיסט״סט וטאה שייכלל ג׳ה טטר מדמיע
ליה״יזסיא״יעלט״-יגהל״׳שטאיהיל הי״יה לפח חלק א ייספרו יאחר שהחלש
יטי ״ייניל׳ ילא ייני לפני מ׳ שני׳ל ״ייני לחנייה'לא י  xלייקיה הנין ל מייני אלל יכיל
וכניאי״־! גגעיאג״סגההלןאחיהויןנהנישינההלך אחר
«־; ״קיי׳ ״י׳-ינ-ל׳
חכ״היהיאיי״כלנ טקנהיהיח יי״פלננחכייה אס כן אף יהיה חכה ייטלה אס •ש שם
גדל ״״נילי״יס ׳היא מ ה יען יי׳ ללי י י אסכ״יןס הישיכהיאס כיליי׳ אמיו
כה״״ימכקיןיהללייל׳ילישיחל חכהליילן״לןלכהןנר׳לכהןנדיללנטאיכו י
•שיחל לי׳יח י ״״׳ י לני גי ל  -נ י ר דחיי איייע• כ זטהה שין אכל חכה קיים לכלן •
הש״־זטזייי״״נהלי״י שהחכהישס״אייי״גלחפסגקטן חל״ינ
יסס־ יעשיש
העייהילקלחיטהננהל לכגיטעילשיייע׳ אנל יהיה ש״יו
לחיקי י ׳אה-ךה״־ךה שכהייעייאיילהייע נשק־ ילה״ע׳ יאס לא טמגה ל׳ השייה
הה-ח ׳־.יענה לץשק ״״נ׳ לח •עינ ״פני זה כמי שנא כפי הטכי אע הטעליה נשיייאל
ש—החהסנ־״יןיטטה״שעילייט״טילאאסע״עא״ילעאזטהי״כשיגר כזה יהיה
אי״יל ש״״דילחייינטעי״הלי-י־יחויל״ ספי״ של ארס היא ש!ן יכעע כיה שיראל
•יחינאהחכי״חלט• ינילזא־עקי• יק נקמד שק נפי אחרון שהיה י נ גחמן ייין
וינ •טיה שהיה גי׳ל ״מגי ט ז ק לגאלפגח י
אינ׳ ״ח׳ ק ׳.רנה לעג״׳ גלימי שלא "יגפאי כשעלה למימה
דשנ!יז ועשרים
טיכ״ע׳ לי״ כחי ׳שגס ה׳שזרליעי הטאט אל חיי• החכמה
יטמ״־ליכינטניע• אלליחזנ טטאחסיייה^יגייכחיש״אלטעטשיה״קס נ״יעלה
ר ״ שיי יישל ״״נה יל״א״יטל״פניו־ג״ויהכפןטגשאעגיועשליכנ״ ולנו
ידיי ח־׳נני ״שה לא כנד־ךעיכ״ *לגגך טלה כא ליש־לאעאיכס׳נ!  1מ פ ג י וסליק־ חל
החכה שי־־ךקכעג״ד׳ וכהגמוממ ׳ ט י ט ע ״ ימוכטעח שלא ינא דני שאיני י,ח1קן
מ־לח־גיטיכהכמ״לזהס״ךלזה׳
שטחהעשהס״גלרניח׳כמישאמחנאניעימינתןלןע1אי
הששעי י,ישייש
א׳מל
י

דנ
rfniאבות מרק ששי
אומר עשה ס״גלעזרתך ׳לללי־ך ־ כדרך שעשה ההכהשהיךיהלהידיע ״ה שאירע להם
כיעילרש על היל רה ־ יארס לראשין יעשה לי ש״גכאכ־לע עץ ליעע שנאסר ל׳ ׳היא אמר
ולא תגעי כי • והיליה איד־ה יהל ה שה כנריגסייאתל לא ע-ךכ יעשי סיג אכיל׳ מכיק
ורנרישכשליסזכמשהשאמר לוהיןכהייןדשילס האסייתי וה׳אהיסיךהשאתד שגאתהת
גכיטסלשלשעייייס•
אהינ ׳  1׳ היא ייעלה עלי׳ג יעגילה כתי שס״ישתו כדכי״ ייס
ח תשעה ועשריש
שכל העישיןכילרה לשמה זהניעלנדי־תכמיגהתןר הגה היא
אהיכלשיעיי׳שנח יזיזט כהשלזה כתויע• יאיגי יישיר להגהגעהגרידס השיימ־ס •
והיכייס השכע״ס לא יפעלי כיד׳ ין י ולכן גיךא אכילס *הכי ׳לאימה ככללה גאייי
אהנתואתגס אתי ״כי לער ישיאל׳איהכה׳ לפי  rmcלהנהגתו ילהאעל׳ סטלה יזכל
העידס־ יככללזלשילילאלינלכניאדסויזמללראענימהידמנ׳•
איהכ איגליקיסרילשלהכס עכליעשל״׳תז מא שירכק ככיראי כ׳ אי-מ
חשלשיס
לדכיןע״דזשיןאשראלאעי״יליידארכאהכהכיד שכיתה יללה על
ול יאלכעאת״ תלליך ככל לככן יככל גפשך
אילל איל לכיייע כ• לנל לעייל עדס למכס לשלה כל אילכ
יושיייזיס ואיור
איללליי״לליללמעלילייללתלל״ל ״ש־גפע ׳״אאיע א׳עס
ילז־יל לינ־הש כאי .עי :ילק א״רל י ל ד ה יאללע לי״ען־ כי״ ן אט ״ י ׳ נ  7ל ״ י שכעכייז
•ע י ילסכתיליילמליללאלגללעגייללליאילקל־ה״עיעהלנג־אגאימי׳ילא
אנ אתרלכלנ׳ ללא אל אא־ גיאג! מריעככגיי אישנאאא להלל גי״־־ג ו1ידני שליא ה ע יל•
והנה לא וכר ככלל המעליעהאלה מש״י׳ אילהייןס מש״א איליכי״ ע ׳שלי היכייס
ש1כררלימאמי ליד שאייר אליכאילכאעל״קזסאיללאע הליייעלכ• שלי״־יע לדלי
•ותרי אל לתכס כיד שולרע• יעליי ינדי־ איללאעל״יןיס לכי של א יינק כי אילכ א־ג
אכל שאי לענאיס
הכיאעעי יוה שאיזיא כאהק איהכאע הכייייל ׳יייךכן לעייל
יזהעליעהסתדיכילאשתזעאשיעעממ־גיה־ליהעל־ה ׳אינס״אאדיסכאכמ• כלכר
ילקלאליזכי׳הנה׳
איהכאעהילכתיעיעכק׳ה שא• ש אי ,כאק א שייעשה ע כ ילא
ומתישים וזזניס
יומא׳ ילק א א שהאנס עס כל שליי״עי לא •אשא ניכי ״האש
כעגיטלנטלסכהגהגעהכיה איכסיייש־כילזתלימ־א ׳לכןאסאכ־אי׳ל׳על־יאילכ־ו
ת^ל הינוכתעולזכיץכה זוהיייזלשזיהעורעלשלי״׳ממכייל״שכלירעש־׳לללשיס
*•דסכילוהכדה ממשא שאיל שלא ׳ןכלהמיכיז־ל״ש״יאל עי שא״יל׳ כי תנואע קסס ״רי
ואין ועדפאש השמי ולנכיא אמר הנני נשפש איתן על אי״יך לת תסייד ילק כאל יכי ע
ידליה • זשכיל-ער ״ אלהיך <נו •
איללאילהידשי־ס ילשייפניתכיילעמינאי־לינ־ שליא
חשייס׳ם זשזישזו
אידל׳לא •יופק לגיגית וינשזר• ׳לאל-עשעמיייי; כ־כי-ס
כי לפי אריפימא שגשתא י אמר דיד דרך שיןר לישר ייגיזיזירילן תכני זאי׳יואלעגל
מידכראמעשרתאדיכילמשמוץיי^־ג״ גסנעניגיסהמעש״ס• וגעג-נינניאדם
יש
י

גילת אבות פרק עשי
•ש אגש• שלא י י שי כ•אה עלהנ׳ גע ז4ה יממה• •אמי! של< ס עליך געשי לא אמעסק גללי•
ויל־ג• י יללי שכיה מ1יס משל״י יגמשה איוגגו כ׳ כהיימו כמגייס געי לא יזשל כיי*
להכיל ה ג ל :שיאה איש •יכי׳ מכה איש עכי• ומה! ויעמנהו כמיל י נס לשלאה שגי אנשיש
עי ייה נגיש איי לישע ליה יגכה רעך • וגהכשכתוממיכ פיעה על והיכלך למיין
לרה׳ ע .י שק היי עיה לפני מ ימח כהן מדין לא עגיאע ייה״ אגלקהלהישיען לפי שהיה
איהכאמהמישדיה׳ זכןיאייאלההכהשהכשאלהעיל לאמכל:
המרמקיהכטדרלשלאגלגרראייאלההכסשלאייריןאיזד
וזש-יש מיאי־נעיז
השירה אכל נהאהגמיימ ״ מפגי היא געגמו יהיה ״מימון
ייהיט־ א-יחלפק־רן־ישק מגיא יכישיעי( כן אליעזר אי״י ינק לקן *!אישייין
ילל־יילייייייאמ״אלהיך אייאכ״טךשמן יאיייךףה״ יליייךףיטאימ אנשיס
כי• שלא •שייאלקיסיפנמ ׳ככלל והלשייטליינייס מנהעאיפינסיכייזמזהלייקא
דמכ— מנ; הנאנאכיטהנייך ׳.ל״אמישיאמשיייליהיכנן מיין• יאמייליה אכא
אגאהג^״יאיה א יעל• עשה ג שגיל אלי שאין יכייין לין מגן לאלאהא״מ'׳ליה נקיא
ש־״ הנמכמ ׳כמג יכ מננאל קילה טימ׳ שהמ אכמיש משמ־ל ש ליטתו פייס 'לא ינה
ל-ךל למכיאאמיעג״יוהמקייקאימועליהמנןהנאכאיככקייעייטן אמי׳״פני הה
וכילהליןנ״עהלנהיי״מן ״כני שנימין הה ״על כיה יל שלאהמ רידהין אמי הנגייז
׳ניאןהשלימ
•הינש״י כ .ש יככל;וה ש_הכ מכימו ׳ליידיכלמרשילאימגייש
לישיש ״עלימהאכס ויכאן ׳אילן מטי ה״־עלימהמממיימ • ליחיד הדור
ג שיא אייאש י שמה יכה יי•
לא יגיש לכי כמלירח יל ישאף יעל כי שייאה אמעגמו ראן
דש־ישיה וחששא
ל• שכה אי נייל ליטייה ויולי כמשי ל׳ יעלי לא •מגאה ילא מגה
לל׳ •עש •לי ייי! ל! ייי אני יאפה׳ עיי יכי! שא״ח ג״ שגה אה למייגמויה הילה • 1ילמויי(
ג!יגה ל  .כ י ן כילהןנינרמיל שא א לאיה שמ״עלמגלימהתכמה יכ״׳ שא״י שלייה יגש
אה •מיי המכה לי-מלא ״כל לינוא ׳לכן כל ׳עיי שיזכה האיס ממר •יגיש ממר נמה
שממה-ל׳ יןהיעמשנמיייה־ףי־עממסיף״כאיכלפישהי״היךיטעמיליי ״מרכירעלינ
המכיה י גי" ימה יעיל משין ׳משייןמ! אליה ׳כזה יסף יכאיכ ולכן א״י הפיליס׳ף המכס
יי־ ה לעיי׳ ״יש המכ״ה יכ שמשיג שהגיעלמגלימה היי היא סכל יעל זה א״י הישיר
לנל מ־לה ימימ׳ יןן יייכה ״נ מ ן יא־ ופי מגלה אגלי מל שין משק כיי גכספה עס כלמה
• ו י י שכל יכי שיכהיףייכלה המיסלקנימ! ישלו קן עגיל ־ ח״נס מכייג המויה אינה
נ ן ט יחכה ״כמן ״אי י הנה מפגי יה אי״• שהמכס היטי נח ח היא אשר אינו PUP
לכי כמל יידו י
אמי ש״יזנה׳יאהיינה לי מר שהאיש המיכלג נאכיה וייי•
71r־r׳ 0וששיז
•לכן לא יטה שמיו
כי׳רוהואירנישטילשמהשכלהאיניש״
כעזמ! הייאימיפהק• דמק לפי שמ־ע שהשעימיטל כנקלהה כסניא ׳ש־יןל הדיעונ י
ימה כיכי ישגה יכי״ שאייח כ״שנה ׳הנס לכי כהיייזה הח זה ששה ישעיגס ייו י
ע-ט שלי• איידז *אי אגשיס למי ת ׳ סלעעא לחן • ואקח על ענעשמדנט  pתומ
וה׳ס
1

יד

 rbmאבית  pnaמ ף

»טא השמה אמ• איע לדין לק מייה אלא המדע ממשכימ יסיעייאייט אנשיה 'at
ינזה וכר! נר עקייא לכי ש־לידל המ נייידס יהטיאה:
ועטט שראש טשמה ' •  T Pהדוד ע6
נישאל ני לעס חנית
השייש-סישנעמ
היימשטאלמעלמ יאי׳ שידיקמי^יעילימהנטי • <!e
» ׳ ?  pלל ילא אק לא׳• שמעל עלא ללרממיק• המיס ייןהגינימ ׳אכשנאמ לטל ולסן
גולנלמא׳ננקהמומומ !כאכאכהסוהקהל•כיע נעל! !כמו שולי היייגס הנס עש
נל זה השלש השלה כייעלינ האלמה יהי• שלה •כחש יק הננ׳ר ׳שייטה נישאנעילעש
סטיו ל• נזה ממני •למל! הכלייי-יימכה אמט־כיס י )לניזליא נהי ,ליה שהטיש י• ן
כנגיד היא מאמש שאקלהסאלקלעילס הלה !גפקדמענממאיחשא-נו יימהנ;א-־נ
מיי יגלללזהשגהממהנניי גמעטמ גניההנשיאייאשישיגה לא •היה מיכל ישימה
כחדרימיייסילאיהשינשנהמממייינאיינימיכשדמזה !עלאנאייועלה לאזנ׳״'
מאי אסיטעו העי[ הזה לנס עי מי״ מ יעלמ איח נאשנה הייזלל שס שי״ס נשמי הנה
על זה אידי נישא ליעיל עס מל•"
יילייע׳לקי זסמ !ילש^ככלגיילמליימ״נשיאימ׳אהייאה
דשייסימ ישםגיז
אאדממליו! •עשה דגי גישה יקי המשי רמ״ טימהו לק!
*טמילא לק>ח!להי זללי למיג! זה איין הנליאיס שכאשר סההשס אשהה ל• שלע־ש
א&עי ׳אגנליק החא אשי עלין־ ושממי עגמכ שיכה שימאמימ עיי כהנהגה יצא •היה
נכשעאקיל-םשימילא מיא׳ להכסימליי• ל־עימ אללעשיהכלס כעגכיס־ונק־ש
זזשורשאאיוטא״ייעהכדשישמיכייטממס הנה יהישע איי אל ״יעי .כקש1יי
<יריד ממנלמיס ג״מנהגכניעגיס ״גלעיין מייני י־שה גלאס אגלא־יננ׳ י־שז
קלכד מה שהשני היקגא אינה ל•יט יל[  bעש ״ נגיאיש הגה עיד הכייע עני; ^יי
וידדללק .ז ט מ לטייח ט'יק ״ חמ!ממי עליהה יל שלא היה יה ״מילה לסנה יעה ט
אס לכי שנקהשסמיל י״זעליהסיאס״ מלהיהדלייי׳ לא •נכא ׳כלי אמיל שיהדלייש
שאיסטכלכיחמיהןכעטילקקיך״מל לעהכההשכ״מכילייייש ׳היעיל גטו
למלטלעירה זהקטלהכיח ליטמ הנה יחיאהכיעמהמכי נכ[ ינ מ ל-נק
זגלמייהמויה לעי שככיכא־דמ לי מטל היייל׳ קמיהסנק ליה כ׳מסלי; זמכי• עמלי
ואליהס •נסיך לעכס השל־אמ הזה .
י ו י ע י מ מ כל האיימ י
דשייסיס חזסעזז
מע-ימ! על השל ס הנהשמיטייעל׳מטאלה״אמ־׳מלנש־א
*!1־נןך0
זיאש שמה *אשי יזל ק עה ש!ס איה לא ״היה מגי מ לכנה
»לקגשיט ט •עיייי לכנמ ייד •היא־ ל׳ ימ מעשה אכל ימי• ש־עי— אמאכ י! יק לק
ע״זעלהאידלנגאיאליאיממה־קילאיטה והגנזיכי !גט-ייניכי יגא ה ט י ה
•מגימה׳עס זה על כשלוש כיעלוה איי ה״שירי־ עי! ל-יא ייץ ״ •גיןאיל עמו
כשליש זכיאחתזלטןעיזשלאמייהלאיוישטמיהמכיאאלהשל׳ס וככיניגאש״שג•
כ שלטייג האלה מסי ילהס רנ; גמל אל למלין עהיני־טשעשאיכ• ׳ניט כעייס של ש ע ו
0שיניש!טשכיד0וה7מ׳מט מנשא וקט עמעמ שעי שלי&יקשלמ נ ט שכינע•
דניטע
,

0נ״זזית
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יניסינ • הגהלה׳המעלזהנאמיכאןומעירחעל האמת ,׳מעירי׳ עלהשל׳ס:
וממ״שג נמליד׳מ ועגק זה שאעפ שיהיה ראש •שיכה ו»ץא
ומרנעים ואחר
יגי׳ל החי לא ינשה נעגמו למהי לפסיק אמ הדי[ י אגל הדין
w״ xכמל־היי׳ ויעל׳האמייכמשנהה׳והמונקכייןואמיהללמינהישינהמינה
שכמי וייח כ־כינא״י למשה עה עלה אליההיה יהיה שהיאיננה לן אינ ליהיינ האק
כיאימיייהיהששייייהעלההמ״שכימ׳ ינהפן איירי לפי סייכיינא שכשמא.
שיי1נעניןימשיככהלכהילשככי יקרה ׳ 1הארס המי פלג כהכהה
ה*ינ5יםישני0
שלהיימ ניי סמ שאינו מאכי שיפה ינהדר• המשניס •דעיינ
יכימיייכייס שניה הנה באשי •למיהאיסלמלממא •עשהמשא יממן יינגיס דנריש
ולפי שוה מיה לנלניל המלירייס ילכלמ•
יימקועלוהאיד־ינמלידישנאאנכנריא
המי שכה כליהיס לק המנה יהוהיי לינ שמיה  \IKכיעגק ויזשמ נהלנה ני׳ שהתליומי
׳יךפי נת\ידיה וישמליי! ני י
ש״ייג״יישץייינהלויןישגי׳להישמהייאשהנרין לי שיזלני
האיני״״םישיישה
מה ששמע יופי רגועה ש י הסף מי״עיל שעה• נ׳ נהה יידע
והגי איור הפיליסיף שיש לגל געל
איפה שליי״ממכ״מ אה לא ׳!שק! ימ״עמ כלל
זילהכהלהיכיףכיילאכמישלייהאיזרישיייעיזיפוה^לקהועלהאמר הלל וללא ייס־ן
׳סיף י
הליייד על מגמלל״י י
דאינדם יאינעמ
הליייי על ״גמלעשמ• יעגק שמיהייעלימה־1ה שגיול היוי
הא־נ,״ 0ותששח
היא א * ״נשיה נרליד כאכ משק ה שלחה נלש העהנ׳ והמעש•
ל־ידאיימהלמליררוהאוויללל״ירנהש־ןימא״ה לההממנהוליעשיממלמיייסהינה פ ׳
וגה ק ה מ לד״הלמכלימ עש״מהמנימיקי״יסוהוא אויייה על
זה׳ על ייגמללילד
•ממלע*מ<כגי פיי שמי ג״ שנמינ׳ ישייש 1הל״י יגל מגמללייד ייספיקין גייז ללמיי
וללייי׳הליזדעליממלעשימייספיקיןנ״־ילליייייללייד ילעשימכ׳ שגיהה נקיא! מינ
לש-הכק שי-עשההמלידדעיךלייזוי׳כייללימיאיני• ליעשימכ״שנ׳הדשממליק׳ינ
נאגשיה ולעי שי •שמעמל ה״י שה שייהפיהין כמי לל״יי יללייי ילעשי לכן נאמי כאן
נגיימא שגלי הפי; המשאשיהיילןמקכיקי׳יש״הי •ידי כשלי׳י ׳להפיק נייו ללמיד
׳לל״ייל-שימכייא•ייממלמלי״די ידהלמדעמללמיעמלעשיע:
הממכ״ההמיני•
י*-־נ;-נ-שהה
הימיק אמ [י״־עמז •
הא נעיסישנעמ
למייריניכשלמויייי׳ ינפ׳ ה״מכיס אינ יני לני ח1ל אמת
ו«-נ,״שישש1ד
׳ Lשה -ימי ש״יעין כן לקישייהכיס אמיל• מהגן שהמ י״ןשה
ליכ־קישימיהלכהמהמ ויג״׳הנןהיהגייןלמימ וההלכה י״ממ והיה רני
•!מק ״שלה לינ; שייעק נ־כי היהכי״פיכפיקה*כיאמהפויעליס וגיאהלישיכ״ן
עי־ כיה כ• של שמלייעל מההלה ייין ש״מוי כיו ׳׳ענינה שההכמיס הימי״פיכל י־מיי״ס
הכנהליאלהיאימאמיעגמסשנזעלמ׳נייכמה עכל ננ׳ קדש ׳לכן •הה ינגנ׳ דנייפ
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 nVuאבייז  p aחממי
מיתזמסיילימהימאכשיסאאייי״אסיסלעבמסייקסמימעלמ״למזיאף
ק רני

כממכילימהז1ה

w

ו מ י י מ מ י י מ י לא

א ת י • יימש

כ י י ל ה ת ג ד ל ! ל ה מ ג י י כ פ ג מ ס אינה השלש כ י ז כ מ י ס

ק אכל ק ש ק מ ע ל מ ע ג מ ו ל ל נ ד ל ׳

מ ע ל מ י כ ! איזי׳ ככיק א י מ

י ד מ י מ ש י א ל ע ש י ה ג ־ י ל א י י ש ש מ י ו י י ע י מ מ כ ש נ ׳ ש ר י י מ י י ל ׳שלא ל י ך ו מ י כ י מ מ מ ל כ
כיול־!ק י ק ל י ס • ה נ ה ׳ 761ליכימ•! כ ־  0ל ג ד ו ל
ידסקהיס•

ל מ ג י ה ו ש ל ע י כ ס ה י ל ליייי

הגהכעגויזהאמיהממכיסאמיכ!

ככלכהלייזין

ו כ י ׳ שיעשה י ל ל ה י ק ה מ ג ה מ ג א •

ש נ י י ה י א ש י ס ק ש ־ י ע מ ח נ ל ל! מ י שמ כ ו י מ ה ם ק ג ל ל מ י י י י כ י י ד י ל י י ז י ב ך ש י י ע מ • •
מ כ י א מ י ז כ מ שגל מ ס י י ע ש ״ נ ל מ י ל •

יכיכש

י ע י י י מ י ך ל׳ ל מ ג א • א מ י ו י ד א ש מ ד ל א ו מ י

איתייילש״יזשכליכיל־ישל״ייכקש״דליכואומכסאמיכ׳גזלמדלשיי

« ג א מ ג ל ו ע ע ק ״ ס ל ק כ ל ה כ כ ׳ ל ו מ י י ל  1מ כ י ו ש י י מ ל מ כ י י ש כ כ ־ ע ל י ד ־ י ש כ י * שאמ׳ל ע ל
אגוילכאללךעולמיש•

ואמחכיסכמ

 c \ tשנלעמ שא!מייכי מכייג! כעהז

ש כ ע  1ע מ י י כ כ י מ כ ק כ י ש ג א מ י י י כ כ ש כ מ י •שגיס •
שאמי! א ז י שנשי ג ח ל ש מ ע ב כ א ע ל ג מ י ל ל •

ואל נ6ל מ ־ ס ע ט י ל לעטי! ממין

ואיגהא׳י׳מ ככיימא ל א ל מ ד ע ש כ ל

ה א י מ י י ג י ג ש ש א ו מ י ! מ ג י א גאילל ל ע ל ה י ג ל כ׳ אגל• ש ל א י י י י כ י גשש *יידו גימל
אימ! ־ כ י י ד י ע י שקי יכאל׳ גי מ ן ל ־ ג י ל ל י א ניא׳לל כשישיג  \1א מ י ז מ  hג־-למ ל י מ ז ג י ס
זכמוש־דכיימיעא־מ־אשעיליילןכששמייכ־שכמאמילול
לישיאלילהמכלשהייעל

ה ג ג ל עמגלעלל ל ג א ל ה

מ ש ז כ י ה ה ג י ״ מ א כ י ל ן ח ג ש שעגי-יש ! מ י ג ׳ ליעלי על גגי

אישלגשימללסילרליישומייעלימלכליגלייכהימנימלכליכה
לכינסמהאמגסהמעלימאשיזכיהגמייההשכלש

אשילגכילל ה ע י ה

שלייימכקגיס גלשע-ל׳מ וכעשק

ה מ י י ה • י א ע ה מ ר א ה שכל ה מ ע ל י ע ש נ ז כ י מ כ י ד ל • י א כ י ע י כ ־ כ י ׳ ש ל י ה ע ה י נ ה כ י ל י י
מ ז י ת ג י ה ק ז מ ש ה כ ל ס ככללי ג ״ ע ל י מ ה א ל ה ילא מ י ג א א מ י ה ס שלא מ ה מ ג כ ל ל מ כ א י ז ע
מאלה כ ש ע ו ק כהשתגלימטיכ

הי1רמ
עתת

ת ג א י הכי״מא מה שאיי

גוהגת

רמאייימגילמימיימממז
על כל ה מ ע ט ס ש י נ ה ל י מ י מ י מ ה
שסמ־שמ׳ ש ה י ע י ה

הכא•

כי מ י ס ל ה ל י י ג א מ ש ג י י ו י מ

מ

תגדל י מ ר י מ ס ה א ד ס
כ ל ל ׳יויכ! ״ש ש י ק י א י
שימימיהגלמה׳

ש

ח י ש לעי ש מ כ ע י ל ה ה ז ה שמיכל
ל ש י י י מ י ה י ך [ י ך מ מ לעילה

ולק

א מ י לאן ש ל י א נ י מ ג מ
יז״לעישמלעולסליה
זלעילשהלאיילממי'
כעילה הזה •אמי על
כלל׳מהשיכיילגשידיכ
שהשהאממיהכמדחכ
הסרנשה

.גילה הזה

גדולה תור שזדא נוהגו/
חי־סלדכדהנדלסהזזז
ובעולכ הבא שנאמד כ׳
דדיסהםלכרגאיה ולכל
וא־כר
בשת כרנ־א
רפאית תהי לשרך ושקד
לדגכותיךו ואדמו־ דן
ננ

..

.

ושיךילעניימךשמלא
יישקהעגיממיךכיןגי•
'א׳ י ד עץ מ י ה ל״א
לייזדיךש
הכא

כשלה

כה

ישיא מ א י ר

ל מ י ה י א י מ ה ו י ד ימיו'
ש מ ה ז י כ ה לעיש שהדי
•ש ל ך כ י ה נ נ • א י ס
ה נ י י ג ק לעגמ ש ה י ׳ מ
א

מ

ו

שיכ

 rffflאבות»1רק עשי
ומכם
כשרכשה!המיל • זלק הניא יא זנה
שיל להס מת״ס להיכן היא אימי כי ליימ
3סויןט א״ס הסלימליהס ולכל כשח
חן הס ליאשן י מ כלי מ יאיזהי לני המניא
 •termהאימסיאיילש+ללמה הינאז
אמהאלס ל״נא מ; נעינ׳ האנש ס ה<׳
נזה ו פיזיךה כהממ
מימי זה הממין יסמא
י" נאה מהס והס אמש ח״םהיאלכחדקיםבז־־ז תאמי ממי( ׳תגי לנז
מ כ י ס אכל מ״נא מ ותוכניהמאוהרו ואומר אנל לא •היה מנינד
•יהיאשטס כאהיהנה
ניןהאנשיסלכןנאמי
ז״הא־ייינ׳ ניאשיננס כ׳ לדת חן ה ם לראשך עשיממכאי מ״גנן׳
יטמאהיטאהכנ
ושמא מאמי מלילי מ•
זקלי־ממ[ 0וענקים לגרגרותיך ן
כש״ןש
שלמי שלא לשמה זיכה
»ק המ״ * p iרך •יייס ואיבר תת; לראשךלדת
לכל היכויס האלי לכן
שכל והנא לנ כסיין חן עטרת תפאר תמגנך! נאמ אין ׳מיסכימ נה
יישי״שט כ׳ מיס הס ואומר אורך •מים בימינה נלומילמ״מיניכהעי'
ליינ+הס שאיכל כיח'
שלומי• לשמה •שלהש
ייעשה נעילה הזה ו בשכאייה עושר וכבוד ו
אויך •מיש ואין כיין
וקי; י־-לעילה הנא ואיככיאירך ימים ושנות לי״יעושיוכטי•
יהימד״ו לה״׳רו י סין
וכשמ1הפיליישמאילי|
לעני״מין  .-,״ן ח״סושייוכ ׳והיפו ל ף
נה ׳! t uככ! •מגי להס
חייה היה לייזו״ךהנה
אכללאא״איוניוסייא
יכי כ׳ ליימ ה׳ ,הס ליאשך על
נעט
מא״ילח״חיעושיוכטי זוכה אכל לא
העי סי יק ניה היין כ׳ שאי הנשק•
ל שליש לכן נאמי ישליש מסי© לן •
יינל׳ ינשי  tכשש הכמכיס יהניהה ל•
,

,

)Q

« י  .׳ מכליי ישיכ מ הה נש-ימ כע״יס
הזהיה שימכעל לכ ה״יה הכי״מא שהשלמממכלסטןנש״״סטן נכש״ס נלס
^י־שכ׳ מ ה י ה מ מהי כהכמה כי״ ש א מ י י ״מיי •מיומ״מו ׳מנילמ על כל המעש ס׳
ויאשנה כיהיה הכי״מה כהן שהשיטמהנש״המכלס מיא! אמי המיה •מגיא אהי זה
ימיי• יכי שייע; ק ״כסיה שההכלסמנלהיכייסהנשמ״ס י אאייזהיכאי השינימ
הנכש״מ ״ילי׳ יכי ״סי כ; יןס״ה יוה ין שי י הכי״מימיסי״כימוש י!זה כיי!שס שאחי•
שלנחההי־״ה הטללמנר׳לה מ י ה שהיחנימנמח״הלעישיהניעילסהזהיננא׳ ניאי
יהשכי ח״ העילה היה שהה השיכ׳ מהנשמה ׳עליהסחמי שנעמהכסיין כלה כ• יאשינה
יכי יחיה שהסח״העילההיהכחי״יהכיח״סהסלי״נאיהש עזיכיאיטזי׳זהשטו••'
יו  xמ ק המייה לח יהי׳ ׳ 6,חלהיסיחילשה ט חס ככי״אימייכיאה כחיזקיאייקכיו י
יעל ו ה חי״• ׳לכל כ שיי ״יכא ולכי שיש כטף החיה חמייס אחייס מלכי הכשי לוה ס״ן
לזה כטיןיכמממה׳ לשין׳שין• לעג״׳מץ שכלל נוה שאי איניי הנוף כלס ואשיי שזכי
ה—:׳הכחכיייחימ הייחיכסיקע־ןמ״סהיאל״יזוקיסכהימזייטה״טשי להיטע
:

כה מ יה שהיה ע ן ה״כ צ״־חייןה ני הנה מ! מניה יהא הא! שיים נג נשאי העיניע
משמאע

רו
נחלת א מ ת מיק ?rn
משממיכלס וניאיס ליימ א[ הס ליאשך !עגיןס לגיגייז־ך שטא ימו אל טיט ק הדטי
ינלל מעש•! ״דה לק למסר כעיכ• ייחאיה עיי זכי  ?•reל! עפ וה עסימטוכמה ex
כעילה הוה טא עשרה נטלה יעל זה הניא כטק ע־ק לראשך ליימק עשימ מפאימ
ממגגך כ הנל ליזכהל יקיא נכ לייעק י אכל כאיע׳ לכ־ל שזכר שטאלייממן ה״כיא
עידעשרממשארמויעקעלהא-ס עויהטאטממטיןנה ׳  X Bהייייניע יככיד
יזכיייעיעלילה אלי איך •ירש טמנה כשיזאלל ש שי וכטר !״מס טקנה שהיא איין
•יזישלייקיהששייהככיילשלאל לכישאר*טמטמ*סה*אממגהמי*עמהההנלמש
הא־זיינה ייעי יזהע׳ שי זלככיי • זאאי׳ זל זכי עני[ ל שמל יעלמ אלי כ׳ אי יך יידם
ושמע א״ש ט השינה ידאההפלנהנזקנה ילק אמי על לזקנה נלני אייך •תיש יעל
השינה אמ אייך •ידסושנ!ממ״ס !לפישהאיסנזקנתו ׳שעמו •ליה נייכיכה יכה מי •שכ
עלכשאיאיזיי״מ״משאמנימייאענכש•! ליל אמי ישליש •ישיט לן יל שלש־מ ״ pלו
שליסטימן ליכניסממלא־סידןמ״ידלל׳ שלישמכלנד לנלנמגאי לךלייל טגאו
הנה שכעמהכשייןש האלי לט שכלה מריס ויעדה כל אמד ענק ככני עני" ןל״ה נאי
והמגאי שאק כהה ככל ט אס נסיר •פה י נאמ וינא
נזה האופן מהיןי־מה!האישור
ווזה כלי שהיעיה  jrrלאיש עגה ימי שיה כמה ׳נכיי כיכר״ ט מנ״ ו״נדלמו יהי! •דימו
עלכלהמעשיס
,

ככי״מא לזאמ •ש לשואל שישאל מל יאל י שלה לול לזטי שימה אלה ה״עליע
נם
מזילמשו״לעניןט״י׳ נאה ללש <נאל ל,׳לס כ• ״ל •יעיל יל לכלל מהעילש
שימנא׳כטקיסהי-ייטמהאללומלעניןלראממשלכיאשלסארנ^ל פט קיש ׳ליאזן
המשכם
והשני שניה כאיור 'לא
נמנא כלס זכי חכ״ה ר שכעין ב; כנסיאאיכד 7טימ וללעישי"
ולא וכי עושי ועזי
יעארמ יה
שנע כשיכרשכע־ן כן יוחאי
ייהענקטמחז(!
לטי ׳לכי .יש <לכא
יייימש״ני יכי ט לנה הנרוהכחוהע־שר
ו מלאריגכמריש טיש ־
הס מ' מיימ לא שנע והכנידוהחככה והזקנה ילכטד יעי ייןנ״ ו
ולמה תיי לימי יני
כטי יטזכמליקניס
מי והשיבה יהבניבם נא*־־;
שמעי; כן הנטא אי
אמא לכא טיכא ימי
וטה ראו* שיאמר היא לעדיקים וגאה ל ע ו ל ם יזנ״ד א״יע ליל לזה
שקנה סכמה׳
rrstsn
טה א!מי כדימס יל י שנאבד עטרת
והנראה ל• שטנא הנה
יזא״י יכי שמעין כן שיבד בדרך צדקה ב
יונטא לטאיי יהסכמ' תכזנא! ואוסר עטרת
הכי״מא של ״עלה י זקנים בני בניס יתפארו; בניס אביהם י
ט הני׳ והכה זהעשי
והכטד זטזכ״ והזקנה ואובר תפארת בחותם בחס יהדר קניכש
נ נ כ מ  uהשמה
השמה

נחלת אבות מרק ששי
,

"okשיכה יזכניסכלההעיח נייעאנאימגוהפסיקיסשהניאינהכייי Tvrvb
?
לח שי שמעז( סמק כפי סנעהמטא׳עלא ככ• כ מ הכינינ• לכי שהני• ימח •קנה האיס
•ימוזלמכטאיס שיישכ יהיכיל־נ יהעושי ז מ נ י י •קנה איןט  pננמרומו יניא• עמ ימו
.
והחכמה כני מ י י ח?ל
ואומר וחפרה הדעה ונועדה
•אקיא!• לאים ליויי׳ עדנה!
כ-אשאאימשנה י החכה כיכלך״ענאוינהרעיוןונירושלם

 H ^ ^ v ^ Sונגד זקניו כבוד ו רני שמנח נןסנסי4י1
הכליה ״כיי כאחיינה אומר 1ו שנע מדות שמנו חכמים לעדקים
כלם נתקיימו ברב* ונניו ו
לפ• שלה משאי• ידימ
י

אטמיהה ילה ״״לאיש
יין יש מ ה אכ ק
יהיה מ• שיען;נהמ נכי(יהנון מאי • ימה הני• ניכי כפסיק שהטאה מייתא כי
ל״עחןלהליחשןיענזסלגדני׳מיןימחגיכיכפשיקילכלכשטמיפא יפאיממוד
לשין שיןיל-נ״׳מ־ך 1לעישי!הכטינוכיא כשיחלה עושי וככיי • ׳החכמה נוכיה
נכטיןממןליאשךליימאןעישיממפאיע ממנגו ניא שטישמיוהוקנה נזכיה נפסיק
׳הדכהנוניהכפהקכיאייךיייהישנומח״הוהנניה נימיי
* י ן •י״סנייינה
ני^ייי׳ ׳  kה ־ש־פי לך כ״׳ שטישמ• • הנה אה ק יכי י שייעיןאיעה השימה שניכיי
נ פ ס ״ ן מ י מ ח יאירשהשנאללכייקיהינאהלעולהאהלהגיישהינייסהאלה אינס
נשאי המיישטי״י״ש שח ן נאה לטייןהליהנימ״הה ׳להמעדן נההלה־יממ חומי״ס
נלהחין חלהלשנלנהלאילליכיישלאלהאינלקטלהנאיס לטיקיס עה נל נלקמס
ל״׳ שהה כ״ה מל מ  1יד .לה יאה להיטע שה״עלימ ה־1ה כאשי ׳״נאי ננויקיס י לני
יעטה המיה מ־יגיעעל פילי כן י.ל נחה לעילה לפי שיא״יני כני
םהיח:אה כהה
איה שנח־׳ל־נ •י ׳לשנא־גי •חילי ׳.ללנדייךש ׳כחשי •ה־הכה״ן יהיהפינחיןהה לאיה
לי״ י מיה יו * י ה <ל״ה מ—ין ״נח ה נטמיטמייעימי״ה כנעכ• ש״יי משמיתן•
הנה על יה ח״ נחה להייק• ׳נאה לי .לה ׳הנה היאאמ שהניא ״הפסיק• הס מ י שימגאימ
יה שלאה־יככ״כיחי׳מככטק׳ שייכיד ככי״מא ל״עלה נ• הנה כא״ייא ע«ימכי»
שכיישי י״זעלהגישיימכאימטאהנ״ ׳כידיייעהימזקטסנגיכגיס ייחעל
הננ ה יחי״״ מכחימכאיי ה כמה נח• חל מ ח ׳היי זקניה שיכה י היא השיכה י ועל
ה ליי א י י ימד זיני הכיל הי• לן כל היעלימכליל׳ כפגיק׳ שהכי עה הייינשהייפישיס
לח כיי שה כלה ׳הנה כעניי שה״חיי היחש•ןחייאיכ׳ שיעץ כן ״נסיה ישיס יני
ש ׳,'-כ; ־חח ל־;הי-יוליייישהיא״ייחלי שכע יטמשייט חכ״יה לניייןס נלס
נמק—•ניט •ננ״ שיניש״עיןכן״נסיחא״טייעכ״זולחיישוהיכ׳שמעון כן ייחאי
יהנהח״יחנ ו ייי־ לפי שהכי׳ ימח יהעישייהכטיוהחכ״ה והזקנה יהנני גמק״ימ
נ מ ׳ יכני חנל לש־כללחג״נאט ״פטשלאמעי1יהכיעההאמשלהימככימהנה
לח נעחיט ימח ולח הגיע לכלל שעה ׳לכן אמי יני שיעי( אלי שנע מדוע ילה אייי 0״.ו<
מה
1

רז
נחזית אבית פרק ששי
מ ה נזה ההגאי הייעלמ אשי־ מדק היזןיה כשלה הזה לאיש •יא את .״י ילסםין לי&ייןן
לחמה״לגיליע^נלהיזעיס׳ זעעהינאיהשצימיעהאיזמןניזאיזיינ״זס• ;
מ י זכייני שהיכא היזאייי הזה לנאי יזמי נרילעהיסמ שיימגינ יז״ס לששיה נשלה
מ א האמסישליזעייןלעיש־ולשאילנזההיזאתרשיזליינ:
נגייןספייזהשס-כיסמפ * ד ר ר ר י י ו ה • ר! ה־מייא פ ״ 0
משינה

אבררב יוסי נ^jp .א ccra
^ ,
ל״לי׳ כימהייההשהיאייעיייהלני אחתה״ת׳ כהלך בדרך ופנע
י ל י כ ה ה א מ ה ז ה כ י י ז א י י י מ י ב׳ אדס אחד ונתן ל׳ שלופש
כ

ע

1

ז

נשייזיזפ״סאיזיגאהיליאדסיגיגןללזי

ז

ז

,

והחזרת לו שלום  asל׳ רני
*
״״, ,״־ .
•נית ילה עני! איייי׳ הימי ייהלןנייי כאיזה כקיס אתה אסרתי לו
י כעדגדולה על חככ־םושל
־
?,'^,* 7f, ^ ,
4
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B

יאכיהס הילך ערה לשלהס זגגלעסי־יזי
אךי׳ניה׳לוהיאילייהאסגןליןזלולשין

'־*ו׳

^

nvnm

t

י

סיפריםאנ׳ אכולירעונן
שתדור ענינו נכקיכינו ואני

יהעגיןאייזיזיניטלישליס. ~ , . _ _ - ,______L,

*^U

ר

י

י ן אתזלךככהכסף ובכה זהב
העגיייעייךז נס כ• י •יש• היי ל׳ לייך-י״ אכרת׳ לו אס אתדה נותן לי
לשליסכ־ ק נשתגיי יהיייה ׳ ׳ כל בסי« וזהב שב״יייס אי; אני
t er}!rrK

שלא להה־־ייס איס לשליש י
 r nש^-יל שלאי־ שתל,״^,••,
ייס• לא ממ! מ ל מ כ׳ היא
T

.
יי
זי י"
דראלאבכקיםתירהלפ׳

שבשעת פטירתו של אייבש
• * ׳ ״ * ׳ ל ^ ^ ל י ^ ל מ ׳ •ףיי את כ ל ח לו ל א ד ם לא ככף

נרולהשלהכירסישל ס׳כייס ׳יזה ל׳להיש
י נ ד ה יןשמ ישי א< ביילה ייזכי״ס *

עיר האיץ כ• ה׳א לה שאל כי אס ש! שס
ה׳זחיה יהזא לא השמי עליז כלל

?

/י

י ,

״ י

י

ולא זהב א א תורדה יכע׳״ ם
טיביסבלבדשנאבהתדיייך
___,״״__,״_^,-...__-

 ^ ,תנדהאיתךב-כבךת״ביד
,״,י,״
נייןיילנו ימי את• לן עליך והקיע ות היא תשידך
»לייכ• לילה א״י עייני ׳נ״יזיי "י נ ה ר ת הלכך תנדדה א״דתך
h

i

r r cm

ע

7317pr

יא״יע״ניכלכיאו ניזיזיזכו נלניואס  ,״ _ C
i!r
?w״  ,י
ידהיייכי ^ ,
אזאיזינלשיןיידיזאניאעןלןזידהלוימ•
אלמניק. .י
'" ,._.מז^י
נימאס
"
סז׳יז

י __,..^,״.״~

בככבךת״כיד
נעולםהזה
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נקבר
עליך נ

נ ^ ת אמת try pns
• '0־ כ• יי הניי לי  !6א היה מין מי יייך ס מ 1יה ׳היה יאי׳ להשמי אס ייקיתן מקיש י8יי1
אניאעשה כימין • ׳הס לא׳ אעפשממןל• נל הכסףימי•
שאף *׳יה שנ״ק׳ס ׳ה האיש לא היי נעלי יעיה אם הה ניחייס ני' מסי
0ני5־מ
להינק מ י ה נממס
וללימי יייינ׳ ׳למה לה יחי כמכס כי*
חרטרם
כתוב נכפר ת
לזכימאמהימיסי״היה ״מל״ידמ של
תהלים על ידי ו* הנסף ילי
אהקאיהכשליהיי׳יףשל סאיהכאמ
ה׳הנ עי'
מייימ׳ייקינןלמי׳ה י
דוד מלך ישראל לשנה׳ ולכנייי
ההה־הינ• מסיניעע
סשיזח
טינל׳ ת ו ר ו ת שנאמי מלא נל
נ ד י יק״" מסגי שאין
פץמאייפ׳ זהנ האק ככייו י
מליין לי לאי :כשעמ פ־שיימ׳ כ• אס
וכסף מייגומרלידתכסףול•
יליד ׳מעש• עיכ׳ ל״האהק לאאמ
נמיימז אמי י י אלא כ״קיס מ י ה
הזהנאמריי ענאות׳
ז״עש׳ ייני ״אעה מיעא שלא זכי נ*
אש המיה נלנינאי״יי אלא כ״יןיס
ע׳ יה ילה ימגה יכי ממעשיה ׳*כיס •
שהיאיה שהכיאאינה מיכימנלל מהכסף׳הזהכ שאין מליץ לי לאיה
יזש״״״מ
והיאעקיהנת־נ היאשנה׳היה יא׳• שיניא לזה פסיק אל עייא כ•
•עדי א׳  tלא ייי אהיי׳ כניי׳ ־
שנה ניאיה שהכיא ״פסיק כהמהלכן מכמה אימן לא נזכיז המעשים
;!שידיה
הע כיהא^כיכהנממילפיזהלאהיטממיאייל י׳ל עקי• הנחמן
׳'*הנ^כיכדמ׳
נמה שיישכהמהלכןמגמה אימן כעילההזה ייממימיאהשמגליינ
ד*!׳־־• עשי
המייהישכיה היא נשקכעילסהזה יזה איני מסכים לכינע יני מסי
שהק״ליקל׳ לא־־הכפשיימ׳ ט ׳א״יאי״ילעילסהזהאמשימא י
כ״השיישכשככןימשי״יעליןכקכי כ• מה היא ה *״יה א שי מידה
דש״ בעשר
לניףכקכיהאה שלא מאכלה׳ עש ׳יעה א׳ להכיל׳ ״תניס הקני אין
ספק שלא ישל ׳כ כשכי העייה כלי י
הש־י*דעשי כ״ה שיישיהיךנ׳עהיא משמן לע!לה הכא ׳פיישי ה״כי*ס היא
מ*יזך משיז ע״ן <ייד ענק השכי הזה שהמיה משיא עמ׳ נעילס
הנא כל שק שאק שש ל״ *מה ילה יניי י ״ימי עינ היה לי לי״י היא מגדלן א׳ מד׳מהך
יז<־נ<-י,שו *אמהי־ישהלאממי*ל־עמהי'״כהילאליעמהימכן ולי אפ
ליעמ הי״כה שממי עה על עלה הנ שי״מכ׳ אין יא״י עלה יהיןכיינ
ליהכהידייממבינהנשנה *מ״ישנמיאזינימלילאכיק־כהיליעמהי״כן שעהנאמ
עלמה״מה״מיסקשהימיאיךיכיינימס• ניישיס יכי ״עזלש הנשי״מ זללנ מן
הקכי עד ממ־־מה״־דה ילא זני י נ י קמה •שידה לנפש נאמסשעזה הזמן י
הא״ שה

רח

 » rfrnי ת פרק ששי

ג שאי הפטקיסשלכיאיאשעל נפסיק שללא מינ ל• יןיעטןידזפ•
המשלח!סי
זהכיכסףטינהטמסיהטזימיטמר לא •סל ג• אס על הינייש
שהס־לזמ״קאהי• זהנה המייה טאמישכלמכנכש׳הזידכיהכקןלסה׳חטס ייממיס
ואין •של ה  rס ניטהס י  rjק נפסיק ל• רכסן יל• ליהג •יאה *זק ל< לדך נזה המין כסי
עטןהיישה׳ ואומינפילנייילאיה־ל־השאלייל׳
יני יי* נ[ יןטיא ל־1ומק מכמיל׳ טה גיהגמגהג היא*טס לסט• ולגליינ
•הנ»1
האמילממכמ שלי!יזממעולק עשל מאמי׳ מההליכה נ־י־ן ללע״י שהאדש
כעולס היה טא כאודיו גשה ללק ט טא מייד מיגי-יעע ממס טלח יי1ד •׳ש ידיל נ׳ס
ילמ! שככל מגועל ודיך יכה;! גטל וייןס מה
הלין לעילמ• אשי טאטלןעלמ•
שממנוימטעעונגולמלשאלי׳ילךיננילילשטלדליימט-עיע׳ כלל ליין לעילס
מגהנ׳ גא־ס שלשמלנטליס גטל מל שממל׳ •עניעע של־א משפל שיזמה ׳ייגש( אמי
»מהמד!י לעלמן שטנגה ממגי נש* י עגיל ״ ל שמלמ •לן -שטא לכיא אל ליל לילן ••'
מאימוללכנס כטכל ׳לעדדלפנמלליטן גגימי המ״ש ׳אמנס לגניל האיינע• שגק
היןסימלאללטאטלל לכל לאמנע״׳סילכעיליאייעשלאימס למיס טדמ כדל לירכי
כטללטעלאימומזלימלנכסףטטאלדיןילסלי-נגיימ^יעטי נלס ללכעאל
יזיז ו מפס ישס מליל ימימ־ל ׳מזאעלכמינל נקיא העילה לזל לשל ד ן !.יךאו קמ
ונממי• למניך ׳׳מילן אנין אמ
לאדסיפעיליממכשסלליכלימטעל׳למהלטמ
וא״ל
לאלהיס !כי-מאמהאלזיסדמדלןנא־ ינאנידסהמהלןלפג וליל •למיס
וקטעממלמלגןא* יגילאיללי.״ ׳אעכ-ל אמי•׳ ׳ש־יי׳ י י ן •• ל  .ז ל טיןה ׳ישכע
טעקכאמילאלהיסא*המהלט אטמילפנמ׳ עס״לייא-יל״שלילי־עעללסמע
הדין׳לסכל׳ ואחןלנכ-א־ס׳ללכענ־יט׳ ילט שכלמ־־לא-סיע^ןז לעיכיסלס
ואסיעיסיקיאיריטס טניןלגטאללכיילטנמסכאו-י״ט ׳*•סייט״יכייקיש
•לטכש ידיי למלך על אמי ל• מ דע״ דין כייךסיכלפן ׳ י י ן רשעיס ממגי לכי שיש
•זהדרכיסשלסישריסילסלמטיטשגטזלידןסמילא־סטלן שיל ״יל ׳מיס אייל rt
וישדרניש מג״מ-סאשילאייל־טט שיה אכל •מייזקיט ״אימ! גליל ׳המנל־מ כ• לס
דדטסמכ״ניסלמבלממאאייס ׳לקא״ידידאשייע״ייד דיך הללכיסנמימ״
»טאאמיעלעגמ׳אנטטלןכייןכלהאיק ׳של״המייימהלןכמיי״ טיק ועל
הלכך אמי יש י י ן ישי לעט איש׳ממיימל י י ט י ״ מ ייעליל״גללזמיל א״י ליליץ
השלש׳ העילסיסז״^ייכמסלל׳ימגטיש יט״ןגש־דעיעלנ״עלמ׳ ראשי מ־זיו
כמכלי ההעדר טןיהלטמ זמכלימ! כטעם מ־ל״יילידי למיי כני ״לך יימכיעשיא״ע
איש י יגס אפ* למעיימ ואמל כן אטש על כי־זן אמל מ׳ •עיכי על•״ מ״יי ממס לממן
לאישילד• הכה כפי ההישל וההערה ליאממ״יינימס׳ גןיךש-מ פעליידל ל״יל׳
מללךלריזיז אל זה העולש שטא ירן המיס ולנןא״יט״ללן ׳לא ל לן ללג-י של־ל
»1מטעעכמל שטא ממג!עע!מללן ל-יט יניימ ־ זטמרי טל שמי ל *!ל מלימש נ! י
זזכי שפגע כ׳ ארס שנפישט שקיל שכנע ט מיש המעסק ;;;•נ׳ לעגל ט ״נ״ כא שי
היא נעל מדינה עעלד^זל ולקלממיד ומעל״ .נ א * טס *j־ כל .למיס עזי י׳אדמה
אז
י

 rVuאכת פרק ששי
*׳שאתיוהנשכןמעגיןההיזשליימזאל השכל המעש• שנהתמיגייכו ילא היה מפנה
 giלנשלה • אכל שנה נמשנתז ייימג׳מ טעמי העייה! כסענימת אלה • ייני שהאיש
הטא אי השכל ? TITמ י נ י ני ידהי להקייס לממלי שלוש כ׳ לסי שהיה יי ייס׳ מיעייי
נ•!מי לא המילהקי* כשלום י ועני[ זה שהאיםההיא א< השנל היןעש־ כשיאהי תתגייל
כעי׳ נ׳ !היא מטחק ממני נמן ל׳ שליש לאל׳ אמי אל נא ינה• מיינה ניט ימיי נפנחינ
ונשמע שיט• /נעשה שליסנינינז• זנהיהלאמייס׳ והנה יני חסי החומל! אויע שלוש
נאימינסאטנאלהחכגמישאניואמהנטהלאיזייס• זהימרה נזה השאלה הנ י יזכל
שאז הא־ס אי הלמ הימש• הטני ט אמי ל׳ מ ׳ מאי זה מקיס אמה זאין לאיי לזזשינ!He
לי יעל שהייןמ!טמהלונ!האהטאמנהא!מומןי אכלשאלל! עלמיינמו שיאמי
ממלאמיןס אנימיזינמז
עליהששמין׳הכאו״ישעי״ןהק׳שיאכ״קימהשמימ׳
שייאי ה יכ ה י י מ כ דעי ף שש ״יוה ׳כאל! אמי ל׳ טייענ׳ נא אמ י מ י ן והיינינן אס
א/הע״נינ״׳מלשמ׳ מיינימשימףלכטאיהאי״זמנ ״שניהם׳ יהוא השיני מעיי
נטלהשלחכ״יס׳שלטפייה ילטעייאשיאטייע״ןכהנהנמהטא עייגחלהלי1היס
יששהעייימה״שיהטטא עכעהמכיאימהכילליכעייההיא אקיני כ• אם חכמים
יטפי־ש כ* •ש יהש חכייה נעמנייש זמקייימיהס יעל פת ומהם מפ* ספרים י ילאלז
לשמ ״יינימא-יי שלממיסיטפייסיאי האיש הטא אי השכל המעשי אשי נ׳ העייני
(•׳יניי־אייי ל׳ ינינן שמריי •עייני נ״ין״נ! לא אמי טעמן אכל יסנן לפי ששאלו על
ליס( אזי טא נפ• הממה  toאמי טש אמנה שן ׳יטנן שמדוי עמנו יל שיהיה עסיןך.
כידיטימכייעשינ׳ ׳•עשק־ג׳ !ט״יהטא שכליעמנןימחשטמיןת&יה־עמנו ומהלקהז
יק מ י ה מ ל כממ־טמיי״יה מעשה וה כאנטס החניטה תיי שלם זעיסקים נת״
טעה ולקטטףלימיניקימנייזנה^ייכמייגמיטשמעשהכנלאשיאנמנ! שש*'
הה יטעני( שמטה מנהמיענמ־נכהיס וסחייזמינ! !•ימה שהיה האיס ההוא נעל מ י ה
י ז מ ט מ ילק המישטיאימז לזה ןייייששכיעגוייל שמטה כיה כהף!נמה זהנ־
זאמהיעטילההכלשיןמישושלוההשכיכלשין׳חיילפישזטןלחי שלתכממ •ואין הכין
לא -שלח ככני ילק המ־ש כעגימ שיעגיי לכל הטמפין יטא הטני ני הילז״ לפדוש
ה 1כ ט לא טה שה חחי שממי חימז יאה היה ה״ח״ יזה מהשכי המעש• נזכי כלש׳[ מים
לטש^מיממייהכחו כלה ׳א״יאמןלןכלשקלפישיןט[ הימה 'אסיפמהמעלמהנה
ט א ״פעל ה שכל המעש לכי י ומפני שכזה הינ׳י מ י נא חטיש כמי הישנ שיתפרד
יסתלק ״מל״יד המ׳יהיישה ״אי״! ׳ייימ׳ כמייה מש״״ה טמנ״ לק ה שיט ננ׳ אש
אמה טיק ל•  hמן .יזהנ *שלה אמייי+ז כ״קי יל יה כ׳ הנה קיא! כני לפי שהחכס!
טא מ לנטל הלי״־*ה ייייני זחה היה זה מא״י ה * ל המיעש׳ קיא אימה הנעש נכללה!
נט ט טא חלק י-זלטה יכה ״טיילה י יהסמכל שלה אמי לא א * ט אס איני י י טטז
לימי״חחי שאמה זחל שח־ייטשמהימיימעיכהניעטןיכם ׳נ״יתיזגס 'אסמלק
•ו; ט ל מ אכ• ח שמן יילק שאפיל׳ שממן ל׳ כל הכסף יכל הוהכ הנ״נא כשלס ככללי ל<1
א -שה כמ׳-יה ויןניע ל• י*לח כיין ה ׳מיינה ט״כח כה יזלייוי יליה לפי שהילן האיש
אל נמשלת! • ואני נמשי אני טלן לא אנסיןחלחתהשילזהמוע־צריכ׳ אמהלניי!
מהדירה

[

רפ

ני^ת אבות פרק ששי
[
אקמלקאימוהיכיישהגשמ״ולאכפףילאזהכ• כילא•ייאחיאכטת• אכל יזלו־ן
6׳ •ל כלנ־ •ליה ומעש  cשיטה יפנה לא ילי׳ טיכיס המעשי כ• אש כטימס כט לילי?
כ• אי( המנא• כטכמה שיה•׳ כפי הייעלה השכל־מט אה כפ• ה־לדה זלילה ט)טמ׳לק
כלשמלקליליהאיא פשישיהאשיהירעשישטטשיטמיהאה ק השחלה הל שיי •׳ס•
השיט להלכה'לפיטנמשאלתן זלח״שימלמלאמיע״נינייןינ׳• זנשא׳מר״אנ״
א^לןכלש״;•חמ• והזמיזנהקהשחלימששימישכ־ע״נלטש-דכייהמ־כיהכיןר'
משי שינינ׳ טה להלין יי[ טליה י שיעטק כה״ שעה ילק הש־כי ״ה שהשמ ׳טמרה כש
קלש-רטמלמהאמרכלכד אינ• ריאלאכ״קיה •ליה לפי שככיעילה •מכשלי המעשיש
ל <1כיש ולכיארכיחטלאיהכשללשהיזיכיללי״הלעלטאכטיל!מעשיהשיכישי
ישלמיל טא למנלנמיטשימ•:דעש־המדטי של״ל על נשכי ״שלי ׳החלת לכטיןש
קשרשעללכן מ״מ ענ־ה על
כןטאנכירמימכימאטןואלמשושמירמאיין•
ורני״עין כלמללכן מנחה אתן עי ט ני ״סה ״ליה איי ע׳ שהנל לל על למנימ שלש
המעשישלשיכיש יעל למייל נפטקליאשןקשישיעללכן ע״-ד ענ־ה יט הח״נש
כיא־ אין נדע ״לה למעש ש לשי כיש האה הה ככ׳ ה שכל המעשי ט כפי הפכ״עח;שי
איאיןהש־ ׳׳עלאאמיכלמהלכןמנחהא מן יל שלעייל טא מנלמלי
למ־מה
זעישילי כאימה לייעשיה יעל כ למיל •לי׳ שיכיל לח כחיל[ אחי ילק א״י עיי ט
כי ״לל ימיה איי יל שהמני <טא לחיי הני לאה •יעיל הני ככל ״כלי מ י כ; לא ׳׳עילי
למעשיסהיאיליש״סמכל ת^רלאח״יןכלמאינליימיליא חי״יז ׳יין ח״ש מכחימ
ויודו
ירשי שליין לקני[ לח״סלננח״הטאלמיל * ל מ י ט י מ י י ט לח כלעיל
שימ־חק ״החיךיה לשכלתכשליי משטה חל למייל לכי שאק לל א י נחימ זטא חיית
עיי לשמרן ״אשמרעיחלקמלש׳[ נט־־ה אל מזייד מכיל כלככן יני !ח׳ל פייש׳ כ׳
ן י ״כיל!מיל מ ר כירן אחר וחני חזכיל! חחי׳ ׳ל לנל למכייו לכמיטה לפי לש.ש
ישטי״שלדכייהשלשוטמחלשי1ימלשיט לאימהיאלטי ליישללסיקטל״אשר
יזנא ט לזן הלילה לימיושמלענינ׳ שאיי־ ל״הלן נ י י ן ׳הנק ״זל לענק כלמילכן
מגאה אימן וליה *נאי ככמיכ  kשה חלקמ עשה ט של  tי י ז מ כ׳ לנל החלק לי־ש ן
כלמללכןמנמלאימןיישאימ׳ כעי לה ט ה ולחט׳; ל י י י שלמיה מנחל אמלחיש
כעילשטללקטןלכליימאלנש־י׳מאלא שכלמ־לן לאיש כעילה ט ל לילך חל כימ
עילימ י לנל למייל לחלטממנחל ט מ ט • שלא •שעל ק ליין ׳מגיזט כיין ישר
ללכמאל מחא הפכי ערדיש כשככן משיאי עלץ נילי יינל כיל של־ליל משייר
זמניל חמלח־ל יי־מנכש שחמט ט ל ל־ ש טל מי״ מ נכשה כטפל •חי על עפר
•שכטן יל עיכקנמייל כעמל־ימ ש-יפילקכ״ימיכללנל מימי מש־יי עי י שנפשו
'לי'ק ל שליט
לא מיד שאיל כיי לניי•'לא • נ ד כלפלח ע־ —עט י י י מ שחמ
הנלאשקיישלחלי ליחש; י ן
יללכמיכשטאולקיכימטאמטאןדישעלטעל
הטמיככעלהלזל׳ ׳לאלקלשנ׳ כיה ליי מ יטייל ל של• ש כיל  :י א י ל—;׳:כי
טעמשישחל ק  pנמכ׳ חכממ׳ עי י ל •מי־ שכלעילכלנא ׳כפידעמלימכלשייא
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 rhniאבות £רק ששי
עילההנשתימיאיילכרש הירש ק שלידיה האלהימכעילס הזה יערה הדרך הישר להניע
לזנלממהנפש׳ וכהשהממל מניל!משמורא!מהההקכרשלואי״ו אלההפסי׳העליון
ומלכיזהעורילעילנקניןהשכרהנפש״הגטללפ׳ שנפש ללער ולשלל נגיע עליזה
תשככייולנאלמהאמנה היעישקמ טליההמירה היא אשי מעשה לנכש ההיה שמשה
לפטקינהיממןויריוידהלפנה הנהאהכןהמויההיאסכמשיתמהיעלוהאתי הא
נככרמעמששיממהנשמומודטישטאגלוהשללעונגהשגמה והעעננגו
ינזיין
ניישילוירהס י ׳הנה אמר על הנפש כעולשהנשמימ והקיממלפ׳ שכמי שהשי1לשין שינה
על הנין כקט־ ככה מאמר •יךנה על הנשמה כנן עדגהלהגיד שהיא משגמייוילש נשכרה
ואינה כפני ״ מ יאק להפלא משמאמי •קינה נמה שלא מטל עלמ שינה כ׳ היא דטר
היישל״וק נאירטמלהעמ־היהיךנהלמשכשיאליטוארטלרמיולפיזה היעמ ימינ
למכה׳ ל-ישההואמנ׳ אש העילה היה הגשמי והעילס הנא הנפש״ והס היוימ שהיא
היט״ל ניטלה א״נס חנ שאי היגטסק״מו <קנל! שלא יאמר עולש הנא נלשינה (ל
כ׳ הה יעל מדימה״יליה וכפי יעמה יםרש!היןנימעל המה״ה שישניאייומעכר ייןפ
לידרשגהמהלכןמגמהאימןעלהשלההוה ״כשכנן משמי יעלין נקכי יל כהייע
הנין כקכימש-יירהמייהיעלגשיימןיהשתירהטאכגיעהיעלייןכימה־ה הנשמה שמה
עייכל נכל שיייה ליטר שלנון .כקכי ער שיקיה נמה״ה י וריש יהקיכימהיא משיהן
כממ״מל״מיהשהו מיאילי״ןיהמויהמש־יזכעדהאישומלץ כעדו י וכשער הוידל
כמגלייכלליישהה׳׳כאופןאהי כהמהלכןמגההאומןכעילהלולכשכנךמש״וי
עליןנקכי׳ ׳הקיגימלי״ימל״ש־הליאמשימןלעה י יהנל ככל להפריש אשר לנו לא
וכן הניאו
ינתמ• יניריטוההיאלילרירליהשיכןיןה״אכיאה כפי מל שונימ״
היפי ש• ׳היאיה על שהיא לה״מימ שכן טכאה כמניזדא פר שמני מנא למלהמה כ׳ ליימ
חןההליאשןיהיאהמירה כהמהלכןמנמה א מ ן כעילה הוה נשכנןמשי״רעלין
לקכי ׳הקיהמליה משייך נעה א״נה נינה נ״נאמהדישה הוו כאופן אתי אמיו שש
נלמ־לכן מנמל הימן לשע; שיו-ה יניע כמיל למה כשככן משמור עלץ שהיא
יש-־ימי״י״ל מל-לילקיכימהאמש־מןכש״עי״־יהכלליקהיאמהאסנמוייאשלו
ייל״ימעלמוטמ הנהטאי׳שטהלקיהפשיקהיאשיטסכהיייהשפיישמיאנ׳י
ויאיירהי״״נן שטא כמא״מההמיס ואמר
יטיש ולק־פמהיא מש־זן' L׳!ההיק
הי־יכהשליאלדקמשימגאהנפשטגיניאמהיקהגיף׳ אן אמנה נפיק היה נועל
מ י נ י עיי ליי שמליהיל איייטגי״םלימיילאייאמויירשינימגתשניג׳ אשי
ילללכמגהמל״כלכנייהמלמיילטיילי״ילן ״ה אוי ״איי לעולה אף ת!יה
ייג נ־ ל  -לה י ״ה ני איני ״היי הלא לשעה י אף ״סה אינה מגינה אלא ל שעה ואיתי
נהמ ל.ן מגהה מ מ ן טע לה היה נשככן משי״ר עלין וה ׳׳סה״ימה והקמיע היא
מש מן והל-מ־י לכת ישללמיהשהיה״הלןנאיטןלילהיאפלה וממירא ״ן הקילה
יי; לכייץ.יל ייק ללממיהו״ן מל יעל ״ק ללשש• ותינו היענאיוה י י ן ייהלך נוימנה
ל יכ־ןהשלמיניגליןהקיניה״קהכרקטהייקהיטיליס ייעי״ןהיאיזמייא״ןתיה
־י-הייקהלשעילוער״ןהטיירענהיוייין״הלןהניעלפדשעדיכיס ניטל ״כלש•
לאי

נחלת אמת m > jjnc

וי

יואיפישמייליסיןחויזסהידמה• עיכאןואמהחאהכמהמהוחמישכמשלהויז
וכמהמהקוש״שכהסכימולגמשל׳ יגיאהלימנמההחכספיישיאשוגהכיני ייגזם
ויערה אור הגר מ מ לומיהמאמ פלהמסה׳הידיה היא גיידרגע אוי השיזש לא אגר
כיד שהאיר ״היי ל שלש הכא דיש*
הגי • ולפי שאדי שהמודה מגיגה לשלש •
גהמהלכך תגיזה ידען שהוא העולש ה1ה כשמן עשירי עליך שהיא  orהירימ ידוה
יענאיאממממה שנלישמ• על יזה שייש יכי הש• נקכי שהכינה כ< שכהסהידמ המוי׳ש
יושמוי על גפ* שלא ממימכמ׳ שממהניף י ייישיידךממה־א משייך לעממ לכא •
יככ׳ יזה *יאי כדשל יאי• לעיש! על עילה הגשי״משהיא העולה העידי לגר אהי היאין
כיני־ הימכס ולק הטא המשל מאיה שהמיהלךגא׳*[ לילהיאכלה יה!א י׳-ז לעולם
הזה שהיאנלמ׳מעא סיי״ס זהאדסכ׳ מידי ימגיעעניה שידא ימניעיעילכ׳ שמיש
עעהימקרההאדס כעולם הזהידדיאאסיק היךגיס יי; מיקנ־ס ׳הכיזמיש שיעשו
כגופי פגיע יהכייה ״זכה עייהיהזאכל׳ ייז חל הישמהגשמ״מ הימיחהימלניף ויה
•!גאומיהקיניס שיין ן גהה יכיקניס שהוא ייז לחה״; כיה ׳הכיימהייינימ י  )Kיק
ייהש יגההפהמיסשידאידממהכגיהייןגיימה*לזהמההס0ף ע״־המישה״ז
׳ההייה לעינ*
לייראהאחרמיידהדעהילששיכ שמיא' לנייאמנכשליךומה
נהיגה יגעי הגפש ׳הפסדי וגה ילכי והלה היה היענא• זה י י ן יהלך י גי ל יירש
היא ירך ישי להנגל האל׳ הפגיעים גיפ״ס ׳נפש״ אי גהפך נזיינה ל אג ץה של מ י שהיא
אגל.יק
רמולמסההנילהומןדיןטסימ-קניהיהפחמימשהההישממשי־׳מ
היההמייאישאיהיעימשהסנפשהמילאהמהיעאזדיכ״גלה׳ י ה ה י מ י מ ישג
כספקרזהיכייאההזאמכל־יד ידה עד שמיעלכישמדרכיה כ• חז •דע אה הלן דיך
יענקפושמדימ״ש היא י של
׳שיאהלאילאייאעיייזא״עהיעומשהייייא
נככד שכא-סכש־פישדימהייש־סמדמייכיכמימ״וימפישיייןיע אשי חין כה
עירה הגה הפרישה ההיא משלקייאמ1יהיעינ*הנפש״סימיי־עה< ש! !-שר דיה׳ הא
יד ייי ידו׳ פי שמרימים מח תגה לייזר שהוחכחכיימ׳ ׳מימי •ל״יה־ לההייי ליי; ה
ואס לא ידשיהז גזה המרה עס המה הגה י ס היזיגה שהיא כי שמימיה יידן יהי אל
דין הממגהגמנ׳ אלמ ייע כאי והדין הדה יהלך השיגה היא חס רעה ימהר י י נ ו
•יאמהעיגטשלכישכפעלידהכמל מהסה־ היה כעל מ מ א י ידה גלכי כשח־ממש
הנהאםקה־^חממכשכלידדמירעוידאפרשמדרכ״ס נענה ידה
אשלאהיינק
כי! שאמר כהיגהלכן תגזזה אימן י ׳אסאק שס מימימהאקל׳ יישילי־יד ׳ממין
ויגלה ל האימכ• אס מסהידמהינה •ראה יזחמהדרשי שלח כי; י נ י חל מחימהימ׳'
נד אס אל עולם הנש־ימיזה כיל׳ מסנדס למרי ימי הס׳ כ; יןסיא יה מיי ה שהל מיא
ואינם מיא יכי  vש־ פסיק שיכל׳ מיימפין להג -שמי י־יי חחר
זימ ויגייר
מעש׳ ככהן יכז מ נההמ! יעגנלמליז־ מ מ אה שמ ל• כ• ע׳ נמ׳ ליע; •—1מ״ןך
 uגלי מיי מכין יי«כיזמ יככ •,שהנה עשה כיה קכ״מהעישי ׳העינ• כיי-י• ש׳ נ ל•
שאשכגמענימ׳לאיהיילילחסלאדלכמנחישהלי־מיךןלכ שהש׳כיהשליי היה מ ק
נ מ י ה ויס״חלפיזהכוכסןיאיגהאגליקסה־מדיןכיסהמסהמי׳מיטזנין ׳כ׳־1
זכר
Si
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גחלת אבות פרק ששי
יהכיא ממנה מין׳ל מאצלה
»כי האהיל מ י י ן שלש עשיה מסכת השמש היה •
יכןאייליסמדרן
ליןמ^כיש כ׳ממורמוחלףיןלמחנטסעמהימנישהנייךמ״•
פשעשימעינימיהש ״לעני מ״ורהואלף דין כשעשועיניילהה שהיי עושיש ימענ! עמה'
ויאמיהכילכהיהשיכליע״־עכןמייורעהזהכ והכהן שמכיןשיס כני אלס כ׳ הא
ולכי שאמח חכמיה וכחנה לכרכה שאין לאו• לארס לליון•
ממורה נללימאנל• י
למורה אלא לשמה!לא למכליעהעושי!הככוי ואמנה העושר והכלול היאמוא מענמי
ייהייכי לא •עייכאלהזידמעההיימ שהיא לא' H• poכלימוד! וכמו שאמרו כמנממא
להלללאמיאלהמשל-״דמייהמכלייןהוהיףהככידלכא• לקאמלרל' •!סייאימר
ל• הכה־• יל׳ הוהל אימ״׳ ננאימר נה לוייר רא׳ילא־ה שיעשה לייאמר לוד וכדכי׳ ר משי
קין שיאכל-״רהמירהלשמה י שיןעל״כיליהכשןיליהוהכלממל״הותדההשאלה
להחיינה ׳המגהיה כשלי״ימה הלרימא הואמ
ד.׳ רנה
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בחככה
השם כלם
מעשיך
ליוא־זהכקוכם
תבנו
אשר
רבוך
כלא?—ידארץקנינ
עשית
מנוחתי י ואומר כה
אברהם קנץ אחד כנץ דנתי
׳יכיכ הי
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רמבס
כזיק לא שה אינ! א!מי אלא מזיה ושימש
ףברכהוראמרנרוך אברס
יא׳ין ׳׳שיאל ׳ייטא יטה לשי״ש
יאק לאל •;ליון קינה שמיס וארי!
ייאימןעסיקשנא״יכאכילשיןנה שמ•
 • p b tיל• ימניא ק עקשיא א־ט  pישראל קנ ין אחד כנין דכתיב
הלר״זאאלאש־יסנאה היא ונהל העש
עד יענר עמך השם עד ״;כר
לאמי׳ כשיש הכייןס לכי שאק אימי־ס
עם ד קנית ואיכד לקדושים
ןי״שעל המשנה אלא עללאגדל שאמי
אשר נארץ הכה ואדירי כ ל
ילי ׳יהא שימה דלא יאנדמא י
דפעיכס בית המקדש ק ק
מה הכל ׳כשלש • י/הלה לאל עילה י
אי׳דכנין שנ<:דכר כקדש
״כוננו ירך ואיבד רניאם איי ננול,קדשו הר זה קנתה יכינו ו
כל מה שברא הקדוש נ ת ך ודא בעיייכי לא ברא אלא לבבית
שנאמר כל הנקרא בשכ׳ לבבית נראתיויערתיו אף עשיתיו
ואיכר השס ימליך לעדים ועד  tאמי רבי דנינא ב; עקשיא
רעה הכקיס לזכות אתישראללפיכך הרבה לדכ תירד וכ עית
שנאבד השם הפץ לכי;; צדקי ׳;דיל תירה ויאדיר 1
יאישיקייש ייננן •
גמל־גאג׳־נ
כמג׳ההנישיס על ׳א־נהכי״נא  txככ נ״נייי יעה לימ שלא כיי שיה הנה יש י ״ י ן י
נה /אני א׳ כלס לן כיין שחל ־ג י* כ לקי r
יאשינה

mv
מזיישימ
מ״א

לייה ׳כי חישל ץנינל ׳לנל לנכי״ •ש ללל של ־••.״׳ז אמי ליע־י לש
קניגיש ולכ־נ כ ה־־י י׳להה לחיץ קנינין ׳׳קשל אש ק ל״ל כיש
יימש־גל־גייש לחלל נששקכינ-ש• מי ״׳ ללש
לייל וכי לשייש ולאיין גי ני; יומי ׳•יזע מלה ננלליל שאי לןליניש
ילגיכמו־גגלכ כ־לעילשלעלקלשיי״״ילשכל כלל נכנכיה גנ׳-׳י
העל״; לכ׳גל וליל מל ק ליע מייל ימני״ ש מי 1יג— ,ימד
יאש יגל ל״ני־גכל משד יל־כי־ס קני; ככני עגל" ל״ל לא י כי לש״יש
קנק מזי ׳לאיז קכק יי־יי כ״׳ לגילכ מיש כרפי ינייגליקיש
ייכי שנילה ש״כ'T V׳ wייי־ י
ליל יכי׳ כסוקלש״יהכסא׳ שאק נ! לש; קנק י יטה יאי' ללזנ•*
קמל עני; ק נכ שייכ ׳אק
י

ס־־ שלג

י

־
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W

לתההניאכקטןהש״יסולאקפטק<דז ינו ייעשיו •ימלא?האק
neon
יןטטן יוה סלל ל שיאלילאניהס ׳לני/המקיש )לשחי הקטנים כלש
1למהישטלשין־ם<לא^
ל״ה ׳כי נקניניס אנרהה ולא שאי האטינ ׳משה יי׳י אן׳ ט הפסיק
rvtt
שהכיא אינ׳ תייחס לאכיהס יןנה שמיסואק כ׳ הקנק יגל השמי' והאק
אי׳יולאעלאכיהס•
ל״הנקטןישיאללאנסתגיקעםהיאיהשהניאעייעגייעםיו קטינ
•טעית
toy
יטטף ל״זי כ׳ ליזי׳ש־סאשי כאטן התה ׳איייינלתפנ׳ נס י
נפסיק ההוא לא נ׳כי לשי( קנק 'לא שהשלם תמק״ס נשנילס ניכי׳ התפישיס י
למה הכית כקנין טינהמקיש פסיק מקיש ״י טננ׳ •יין שאין נו לשון
n• vva
קני( יטה י׳ כפסיק אאי שהניא הי וה קנינה •מינו •
כמה שאייי נ ט ן הנייתא ונל תה * י א הקלה נשלמו לא ניא׳ אלא
חשיעית
לכטט ״ה הייה שנל הינייס הס קטני של הקנה לא נ״חיי אלי שוני
כה ינה מה שטן אי מט אהי וה ״'•תלון לשלהיעי י
שנואינהכייתא גוני׳ מ״שה קניטס י ׳כמכילתא נאמי אינעה נקיאו
עשירית
יןנין ׳שיאליאקישיאליכיינהמקיישוהמויה• וכ״סכיגלסאיס
ג׳כי שלשהגלגד • תויהשמיסיאקשהסאיזריישיאל !כסכר׳ וכרו גס ק שלשה אנל
הכ •שיתל ׳כי־גה״ק־ש ויגידה שי ש״לג׳ ׳הכמגשהכרייגא הואינלא נכיגגה כיגקנה
ששה יקטן •גדר שישה רט״ס הייזד« ropתיתן היןגה
ודגראהלינזה
גשגיי׳ לא ׳.גל ט׳ ״לתו י כ׳ אס היה על יי׳ וילת! לא יטה
ר א הקינה ילא ׳אייר על ט כ י שהיא קטני נאתי כאכיהה א * קנה אכיהס י יוקנינ
נהלי אשייןטידי״־יא״יר׳ יל שט היאטג״יהיךהיההמתיהעההקוגהוככי וכי
הכיל טף כללי ״ • ( ׳ ח  wההפ־ אשי טן קנק לענקכ׳ הענק היא קל ההסיה והקטן
ה ת ״תדייק שה ההכיה ׳״פני והקיא א־ההיאזןכתכמיע נגו היא *ן קין לפי שראה
ש•־ —,׳יינק • יתעה ;:ה שני שנפי קיט ת״! י * י ז יעני( ולה קנין קדט הנל טהנל יהא
• מ י ׳ •על האין ׳השלי:׳ שהקיטן •גויר דיי אטכינהמי לקינה קטן כספו כ׳ אינה קניינ
נל׳׳־.׳ ׳לכן־-יכימהי״ה •קרא ק; ניולה־כקכההית^יג״ט׳כאשינכתיןהיכיים
* .׳׳מימאיריכ־נקטני״נלכאינימי־אללאשיוכרמ״ אס ״הראשונה שהרכריס
ם ׳ נ ע  1כיין־ ה ־  1י ע י ״ כ ע ל ט י ״ ׳ השידיי״אכללקכלעשאלכרגינ! הפשיסהיייהלס
יעל ייךהפליאה ״י לת ה״ניגהשכע• הייט־י גא״י שהקכה קגה אייגה לפי שהיא
נענ־י ע ש י ־ לא ע ל יי׳ ״ ״ נ ט נה ש נ א •א״יאנל׳ קטן יעל כיני הנפכרינלמ׳ עיייי
«.׳; ל -ה הה יכין ל להאג־ כ־אהעללדכי־הה״מ״מ־יס ש־יייס ׳ק״מיס נעגמפ
שלקמלק הילננאימ״לטעלאימלימ יגהכפיליאינההשליטיגיהיהש״לכיטי*
עש״־גה־י ניס ההל ״,שה ״ ׳ של לקי ל כיגין ״ימיט ייכל־ א״כעי ש י אאי• עש״יגה
ניכקהכיה שטנמ השנתמילכ־שימלידכל״גמ״יד• ׳״פאמדכקימ השטנה כלס
אינסמא־״לכ־׳רלשכטוכ-יצמהמש־כמ• אכלטמההמילדמסכעש״מס׳ הכל
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י׳ ב
נחלת אבית פרק ?TS
ללי ה־כיןהכשיע ליעלה ייהיינלג לשביעי • לנה כהמאני של מ הלאמימהאלה w
ל-לי -ל־גי• נקיא ייטנל ב ש־ קטני של לקבל • ט ל<א קנה אייל כעש״ ל טיל מגל•
אמנג״נ־׳טןמשטנמכ ׳נלהמיק״סעימ־כלמיישמגה ילכןזכיאגכיייואמישמ
לקניטס לאלז ל כי של ־•.שבט בלס יבכל אא־ יהס שלשמהכאינימאשי זכרמ׳ ילא •ילאו
קבגיעאאתיייכלהגיגהיס ׳נזהטמיללשאלהלראשינל׳ והנלהקנקלאאשר
וכי טאהמ יל ט ק איי של״ל י״כ־ כשיל י• קנני יאשימ ירט יך־ס ״לעני׳ ״אן
׳אמייכמ^מאשלללגמיעץנמירה׳ניאאמטעילס וקאא׳ל סאלטס שנה קריה
למרהנ״לס ׳לקיימה ט אמה ש־ יכטטגלזינ־מטלסלי״אימיז״ןקילסכי־אמ
הע סכיטמומכללהנגיאיסלה ׳מנישךאהימגיעמהגלנל אגל נ נ עלקיי״ינ
ה שכה לב• שקגלי שהעילה השכל טהכעכיר יק לאים וליגייל ליא יגנלי־ג׳ ש•;.טי׳
ללרא׳ ׳לקאיטשקימהמידללע/סלכ של־גלל״גשליאלנלגדיגסט-ל לי סטיג
היא לקי־הנ״אשנמלסיעל לבעולה ט לנל לע־ יעלה נייזשנמ׳ מהלימל־כי יאשנה
וגטייא •ענק ט שגל •ביעל לנשאי•:״ שאלי ה ניל שיך• יאש*מל״א*ה ט ; ־••עשל
לנל א ס ק ״ךיימלמייה טמה נייזשכמ׳ יי: .קי—־.,יכנה ל״ טגנ יא י יל שי־ יה
אלביסשניליא״ענקליבלנלעלירךיאל טנלא-לאל; שניה לעיי איבשיל״ישלא
ל״גההקיייזהלגי״א־גטעילסאלאלעילס יכיייזהשנאנקיאלעילשעלס נשליייימ(
•הי; ח״יינעיאל; ששמא
ל׳ אס אאר׳ ש׳ ראשי ר׳ שלאגילסטט לליר יילניראס
אלט שנק ט• עלייא ואמיא שלא יילל שני קלטה יגיט ישני אל״ליגייל לנל אל ק
»ל הים שנה ליהש• ניל אאי• ליני־אה הי מיט 'למיל גל ט יעה הל ב ה שנה ה הנ־עמו
•יגלממה לאכילס שנא כטכסילזיעו אהיה י יטה יייך קייה ל.׳לי לגילה א מס
לאלביס»הי לנלאסקלמיילהאלטמאינלטעלשטע׳ לישיייי• אנלהיאכעל
אלט מטרי מילניהכשישי־זאימה גא־גה שהקכל ככטיז יגעי.״׳ ׳,שאל הנינה יגס
יוקיל נקיאל קנינו • נהטאאריעש״מל נינקלנהמימילימשנינמ'אלכמ׳
ולקננמינמהשק כביר ״על הו כיני ׳ ט  ,ט נמייה שלינה שיי יה ענ־ שליה הנהיגה
וישלשמהכ נ מ
לשטמ גס למייל קנמל גלזהמ א״נ״מלנ ׳לננניעיעילס
לאלי טמלקנמי של לקנה י ׳לקגק לשני ליא שייכ איץ׳הקלטנל ניל על ננל מ
לגשטסעלאטסימהמטסטאסככ׳ ״ל שכי־שמ גישנמגעשיל ״איי• נגיא העילס
ילשכמזלמלכר״זלניאלקכל״לשיגיגעג־א״כליא״כע יי״י מהי• עלי״; שייט
גמליל b״ל שנשיי <טל מיני לנלנל ליקק• ככל י מ י י אהי מהמ; שייני נמהיה כל
אשרכאיק׳ יעליהסאיה־למרהכ־אש־מנראאלטלאמלש״־לואמלארז יילנ״ל
אימיס ול שנכלא׳ שטלס כאהד שנא •מ• ין יא אני  tהס יעי•״ •״־לבישה ז־ י הה ליק־ן
ליזמניעענשטב י זלאחלאליזיכזנא שעלה ׳סכיכ ואאשי״נהיטן יכל׳ ״רכז
ו״ילז הכלי י״ךף י הנה אס ק ייזה ה ט ״הליטאי״ מ נכי•״ כאיז־ ׳נקיא! שניכה קנק
אא־ילא ט׳ טללישאללנמנאיסלשבליסט אכ לממס שני ימיר• אשי נכייי כילשנה
׳הגההההש״־ס׳האק קנק הקלה אס ״כהמ
יטעיזלזללשאלימשטמישליש״ג
בטאמששגיאשיולאלמינמזמייגימל שי!נעי• אהגה שאי הגילני״סנעש הלי ייזלז
1
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נחזית אבות  paששי
י ״׳ •
1ה ט טימגיעעהיאז ן שרגע השה מקה עמי ני היא המגיע א׳מז תמיד תגלי אמצעי •
•נמש משה ״ נ נ שמיס כעוין ימו נש אנקליש ישכממיה כשמיא מלעילא • וכןאמי אשי
יד אל נשטש ונאק • דייה; היא אלהא ישכינידה כשמיא מלעילא שהשכינה שמה היא
ענק להנעה שלשממט־ע׳ ״כלי ^ ״נע׳ • ועלה א״רהמשייי טל׳ לייכנ כעיניעניה
שי״יטילאממיההטעמ׳ימלגל^לעלהן• טאסללהמומוז׳ ין״סועומי• ולכן
הכיימאליאמלטאהנקנקש״יהיאקשטהטיןס׳ האהיכהאמי "׳ השמיש נשמי
•האיזהד׳שיגל• של׳אה״ימההנעהימיקהשכמהכטשמיגהאגקליסעלנ׳ יד על
נס יה גמיעה אמירה דא יין יךס דהילא דשטגמיה על גייס־ה ׳קי״ה • ׳גנני נייאיג
שטה ׳האין שהה ״״נ׳ יע״כל• אמנע• הכיא כטק מה יני ייעשין ״ כלה גמכמה ע!1מ/
יילאההיקיןניטןטא״ימעשיןעלהיייךן ״ייכזישעשאהכאכמ גרילהנענה׳ ייכל•
א־״..׳ <ל:ן לה יןנינ׳ ׳כנר לעיר ה״שירי על זה נאויית נ׳ היא ניה ונכראי דעמייס
ל.־ ל.׳ ה <טמ־ז כיה השאלימיכי־עימיא-דשימ׳
הזייש• והיה אכמס לכי שעש למען כרש ״המין האיניש׳ כה כי השש
ןהדכ",
•מעלהממלמלאי״לישישיליטנאי״אנשנמ׳ שליזמעממהמערכינ
יי
הש-״י״מישנהההיי השיעי כעגיי' נ ט י כש־יה ׳הנה היהירה יילקייזלהזאמטא
קנק ל ש עלב• שלההימהכ־יןליזנלנהשכעיילאכטס־ייה״עיכהאיל כא האלטס
כ,׳•.״ כככ״״ לה:ל ה הה ־ לו יכי״ שכיה נ מהלממייאה אימי אמי ״כלי אמנע•
י״.-׳ נ־עש׳ לש״ישכלש ״״נ׳ יכה לשיישעל לאין׳הייח״״נ׳ טעשייכ יז׳לימ ניקיע
ככהטאימכעי״״ככט־ימל א״כעיקי-האמאניההלא מהאמ עג״ו גלכיכ׳ אש
לה׳ מיאכלי״ןג״סילמיא״״ג• יגל־( כאיי כיןייזיא שיש ־ ׳"עקכ טי•/יכין ליען•
ושניה ,שי כשיהיה משי •ל כ״־בי ימל״ינהייןע וללמעאכילס אניני טעש» יוי»7
רוי-יהש״י״״העל־ןלטהישאיכנהג״שטיטעז ״״נ׳ כי״ שניגש! שאי הנכיאיס
ייהימשלהמאלימהיהשנימ לכן ״נ׳ כיי יעא אמאכילסקטןאאיולאאאי משאי
ללכיעכ״׳ ש״ניהש־״ש ׳המיץ יני; אמ־ ילא שאי הנכיאיהשנעש! ״הס יאמין כ״ייש
י-נינ שלמכיהש״ממיכ״להמליימהש״יהיהאקכהכיאה אל מיקי׳ נמיאה אלא
נ מ מ ש לל ער על ל•-״• לנבלה לוה ה״י׳ נכיימא טאמ יאיל •עליו כחן אניס לאל
על״; ק• גל ש״ישיהין יל שכ״׳ שקנההש״יהיהאיזכיניןלזשישלא נ י י ן ה״נהנ
השכ_• קכיןאמאכיהסכט־ט־יןשקנהשיייסיאיק• ׳לכןהיכאהכמינהזה עליו
ש ,ש ל״מ שלה נ׳כיל ליןנ״ל כ• הה •על ל ש״יש ילהק הנה ס״יכימו לאכיהס ידיה
שטה קניג׳ כקי.מה!״לכי לימינק הגיהה כיגין ע ז ס הנה ש י נמקה כ׳ הה שגאה
ליי״הימ יה״׳ שהיי! ט י י״עלהלהיה״יעלמילהליטמלסההל״יכנלו״עליןליס
ייעיי ״ נ י מ י יעל ״עליי מלטה ילנה״ כנכעלה יני נזה שכ״י שנמקההשגהמהשימ
כנל״להעל־ןה״ז״יה־יןהגטא־היימ ש״יהטעוין יכמא״יהמשייליממכעיכ״ינ
ולי׳כנכש־י• ש־י״ךהקכהימהטדכהשטה הגלגל ״יממהשס ׳היא • ע ״ כ נ על ו
וי״.״״ הל נה כן מיההיינ־יןיייעין :״מכמלשיעיטא ״מיעלילהוייטיעה שהיא
דטןמשטנמוולשגהמ׳ מ־דדעגיהס אכל היה אכיהה נלכד הקנק לכי שעשה׳ השס
נעגימ
1

י

וי*
גחלת אבות פרק חממי
געגיי יאמנש שאי לאניע נעשו אלי מאלי ידלה מייני ע י יעה  wשאלי׳הסלטמח יזין
יכרקמשמימלער • כיאמימכיאהטשיאלאנמסאנמלע! ואנינה!
<!ro5
יאינהי יהימיה ניה השאלה הש*מי
הייטא •שיאל ליי שעש הייע שט* יאלגיאכיהס ישמעאל יירש •
והלצין
ימנטהטלגש־סשנאידקאשיייסילירטסילייייסינטעשי׳ מ י ן
• י
!נסממיהטאמלאהימ
הקיישכיוןטאכמיכישיאליעיכאמכלשאיייעי•
נשלע ילא משעל המעידה השמימימ ט אש ייילט הכ*ש •מעלה ילייאמר מכיא
אמיל אענה אמי י ׳אמימה נמה אמעט הלא אה עש׳ ליעקכ נאה י 'אימ אמ •עקל
זאעעש! שנאמ • יהנהמטיהטמיננאייה טמה נהיימס נמייה נשט• לסטג
ולמגיטמלעליטמ׳ נניאמיאטננ׳ישיא׳הנסהאלטסלנאליךימל׳ גי ייךל
0׳ כמסימכא מ מינמיכממ יגיל ממה יגמ מויך מוייע נטייה יני׳ יהיה ג-׳למ מ ל
*שיעשהלכהיהלטכסכמט־שלעיטן־ ייייליגיייאיסג־׳ליסיה גילי׳ שכינה לעי
ש־זלכדטדימהשידטץהכההשטגמו י <כי! שאיי׳שכנמגמיןננ• •*אל
ימיגהאנקליסיאשיישטנמיכגיכנ״שיאל־ ולההממץמהשכינימנאי ע ט י טעה
לקהכדימשהעלהכאיימאסאיןכטןטלטס מס ל מ שכממ,י מרייכא טננא שד
נ״גא נאימה סנולמהיףהימנאימ ינה מ ץ מ השטנה עיהה טל מי כ• הני א י י
אני ״ לא שנמ• יממה ננ׳ ׳שיאל לי* כלימה יגס־עי• אית ממ״ ,׳שידל שאף על ט
עי שנעכ י יה א י מ
שכש שיאיה שטנה עיהסשנאיי ה ט ק אמה כעין נו׳יאמש
גלי לככל שכילה עמהש יעל הי-ל׳מ ככלל די* ככל נימה ל׳ ני הנה יכאמ שלשמממיט'
הה •שיאל קנמז של ה׳ך׳שכיין טא ־ ילה׳ שיטינ׳ טשיי׳ל שמי כהינימ טזינמ העש
ככלל׳ ששכינה שיימ כמכס ינמממהנטאיס ״דןה*ש יי שה איי ננ׳ כיי׳שה נ י י ד
שה שכמה המה מקה כיש מייד י לק מ־א געטט שט כטיךה הא־י־ ככהממ האייה
עריעכ׳יעהןיעדיעטרעפדיןנמ׳ יהכ ננמינמה-דד• ׳מנידה שכהה יעלה
אייילי־וש־שאשיכאקהיהיאדייכלמכלכס יטממאסקישהלהיז י
למייטטאכמייקדשכיהגהכמיטהששי-מי׳ כהשג־ימ׳ יטראו
והקיק
ימהמיעיכמהשי־שיטי *׳-י ט י מ עלי •ט• עמי ׳לכי שה כל
ה״יס י גסשטנמטמהגגמהמידשמיי־מיגסאגהליסככליקיס א * איטי אמ
שמככלאמידאשטשטגמ• ימינה י טה היק• ש ה * •כמי י ל שכ; שיי שש לא שיאה
שכינממ מ ק י יעש ט מ שנממ טמהייךש מ י ממיל *ש נהימ נמיכ גיך׳ שאש
טאעייד אייייכמגיזויאא״יייטשמעיןכינהיטעישלאמיכנימהייךס המה
השכמהנ־לנהנהמלשנאמי״כהמליך* ישהיככמהי׳ךש״כשייסכט״ סלק
׳*דנמלטרס• אייימיאלעייקלדמגקממיגקלאמיגטנייי ייקיי׳שנאיר
יק טא אייי יזל' אל י יקיא ׳•עגני יהי יד* י4ה
יה עיט'לכי שס כל טייס ־
שאכייישהואהיהי״טאכיךיטל יאהיה טלכ מ ! אמייכמ ״ טא המלטה אשי
rrjשלה אימ מ• אמא לשלש א״ השכמה ווה מל׳מל י״ערכ׳ של ט ע הייךש *.איי
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גחלת אבות פרק עחוי

אמיינ׳ סיתיןתה
ומהי! שמי אתי כתלנו• וקאמיוכימשלמיייזקיםשנהמ•
גמוככ• עתה  •forמקמה׳שננעכשיה ׳שכנתו בעי אף על פ׳ שאינ ניעהיקי ש ׳נעשה
«יהאףעלפיכן שכעתועומיינשסווהיייהעלננתי׳תו׳שעוגידלהננהכיהיה קננו
והנההעי(! גבי־תאעלנעכמקרש שני כשיקיש
©להקרישכייןהיאיךסעיהי•
להעייעלההשוכייגישהואקנקהקיושגייןיהיא׳ ו״קוס שכינתו נין נהייתי כנוי ועל
»ה אמי מקיש ה כ׳מ! הדן ־ ואף בה־ומו מיכ!על וה אהי ו־ניאס אל ווניל קדש! הר 1ה
^נתהיידנ! יונה לימי שאף כהמיס הי הואקנינווישמישפייש כנ׳וןשנ־׳ולה הפסיק•'
•הביא ייךש ״ סנט •דין שגאמי נפי על ניעהמקיש ולכי שעיין לא מניני ניקנקרניא
ויניאסאלנגילק־ש״ילכינןקדשמ״קישמה״קיששאמיכוננו •יין היא כיעיוי״ןש
אף נג ל ק-ש• היא כיעה״קדש והימרה השאלה השמיניעכפי פיחש׳ ואס כפי כיחסו•
ולפישנוני׳מי״זאהואעממשהקטטסלכןהיניכההכריתא לימי עיי שלא אל! לנן
גיא היךיש כיי ן היא לככיי׳ כ• גס כל שאי הנכיאיס מעשה מ••! כלה יכלה כיאש לכנילן
הא״נס •׳תיואלו הממשה קניניס כבייתא מוילעס לפי שהעתבי׳ כהס שלש הנאיניע
כנוכייעי׳נה לימי ידיעש ״מני •עכל׳ אמנע• ודכקיע שכינתו נהה תורד וקיימם
׳לפישאיל״א״יהאימי׳אהנלהנמנאיסכיאהקד׳שכיין היא
וננהי׳עהלפטי״ע
לכגיי׳ ״ה היה שיכל הא״״עלא הביי׳ חלהימן אעככייו ואעגיל׳ כ׳ אס ׳שיאל נלני
לוההיגהככי״נאע״-י״״ליךלעילהיעד• ייגה לימי שהכה ימים כאיס שיהפין אל
ע״׳ ה זכה כיי יה לקיא כלה כשה ״ ׳לעיניו שכסאתי!׳קנל׳ כלס אעעיל מלכות! י
1״תק״ה ״ י י הנכיא שא״י ולככיי• כיאמת ׳היתרה כיו השאלה התשיעיע י האמנס
י ה ש״נרנ׳ הקניטה האלה כ שאי ה״קימימנמליףוההיספי לא יפני יה ואוי לתשינ
שהגייעאה׳א־גגלעי״יגיקנע אכלהכייעאהואעכ״נהלכאי היכייס אשי ותנאו
נהה ה של ש נמינ׳ ע א שי  1כ י ע י שמפניהם הי' היכייס קניניס מייתייה אליו יע י ׳נשאי
ה״יןיי/-כ״נ׳ עניטש אהייס כ• הנה כ״כילתא א״״ אינעה נקיא! קניןלפ׳ ששסכיינו
לכתי ״־ •-ע גיעה״ק־ש ואמי׳ שהיכץעהנ״כא שמה היה שלם נ י ככיעיו י ולנן
ןכחרמשיגהישימלשנאייעהדקטעשהיאהפיעל ואתו״׳ארץ •שיאל שהיא כתומי
הנ שה זנא״ייןנה שי״סיאק הג ניעהמקיששהיאהסיהשנאמיהיוה קנעה ימינו
׳גאי־״נהיהי׳התגליעז־דאה־גייהנ־היאהגיינטף היעשה אף על פ• שהיא יןיס
כימשכה זגמ״י ״ קנני ימ ד ע ייכ׳ י ׳כמל׳ איי שהיתה קי׳ שע הגיע האלהיע נ י
סכיתוה ?׳ויוי־יהז״ה •ג״ד •שיאל זגקיא׳ קנקלאיק ישראל שגקיאעקגין'׳גגי ניע
הניסה'יאהניני־הס שכינו אל
ה״יךש שי-קי־וקנקכ׳םעהעייה *קיאעקטן•
יוינעעהמעאשיוכיע• א״גשכ״סכעפסאיס וכי׳ של שה קניגיס עירה כאתרי
ש״יכיי׳יןגממי •שימלכאמי להעיישהכיילהקייזכי״ןידא נשלשיגהעולמיןי
שלשימלק״היההמי׳מ״הלהנהגמויכקשמיכלהג״נהיה והס הטיי ה״ישכל הטיל
יכלנש״יע וכנה•דיס נ שה עייה יי״ז אלהעלילהיאשןהנאנל״ינייאשנה •
!כעילה הא״נע׳ הגלגל העל יי ן הידךף ככלשהיא היעניעעמ״נ! •עמכל• אייב»י י
1

וכיץנס

וסו
ג ^ ת א מ ת פיק ששי
וכעילסהשיש!׳ האימהטשיאליעשטאנהקמ׳שדהעמתטייכליאתמ׳ יהנה לא
יכין אניהס׳לא ט ע המקיש לפ• י ד י ככלל ׳;דייל י יככיילייד ניאמי עשימ יקטש
ששלשה אלה •)סדי כלהעס מישכדה כלי אמנע׳ י אייגס כטפי• על פסיק כלא טא אכין
קנן הני אי מס שלש? קטניה׳ ישראל ימירה ניעהיקיש •סיאל :6איזי הלא היא אכין •
קנן• טמהיקיששנאתיהיזהקנמהיירני׳ המיהשנאמי״קננייאשימריכי׳
•טאו •6דאלשטךא׳ קנקימט טמהתקיש שנקרא קנק טטמהמייה שנקיאמקנק י
י עס׳אמהיישאהילכמכייןשיישיהכמטלמאסלאשכסיפר׳ יטה ישראל שהיא הפיעג
יטמהמקיש שטא הפעילה׳המירי שהיא מכלימהילא השש ליטי אק •שט 1לט שעגינה
ככללטמהמיךש• גסטהשכההתימיימפתימהייכלהשטמ הנהאהקהי׳הדרשיי/
שליןמ ככ• מליןי הטגימיאל׳ ׳אל׳ ימיי אלהיס תיס אק כהה נפתל <עקש ־ יטה הימדה
השהלההעשיי״ע• ׳•יענ׳פיי׳שהכיימאה׳אמעלטי״ה•
מה שיאימ לנא" מדפיק הנככד היה אשר נ״ני המכייה לנאי
21ה ני.צלס
ט תעלימהמיה האלה״טשליייייטה יטקייניןיסיין ליסלמ
שסאלליסכפי׳אנדלניכמייהאשיימזיק
אטמאשיניאייל' אהללה
׳יעמכטאוילמשנהמילכיימזמלאל׳ ט
כמיינמןליפיכסעש
הס כאמת ייקיי מיס י^ס ינאי עייקטלליינהאי׳נימהאימיית ׳םמיי המירי
יאמה המעיק דעאמאלה׳ אכין יעגיט אל •לת׳ ייעינין ימיי השלייס לאיל לתיק
גימסייהס^מץלאימישהספיהיהייפיןילנימטהיהיליללט שהמינא עץ ידזיש
ועץהיעמ• יתןלראשןל״מיק׳יראמיאלטן׳הלכמכייט׳ ייאל הטן יישין לעין
כ׳מדי׳ ׳אלשטימיכןכיטמ^יאשמ״ק׳ מדתה מולכת הפיל׳ה
א ט כאני
כטיהאטפוליאשיכמתתהפיל־אממלטמנאפיליש
ללתגייישסמפט׳לעטממרישאשי עיי עלנלימהמשלסאשיכספיי י יהילטמ׳ה
קכלניראשונלכסכיכטסיטמינלפןלאימ־ ׳טאאשיכלנ״אשידיי לני׳
•טההתסהיהאארעשרההממרכטאמישממחקנקייאשלנרימ־ד שגמיני טיס כ•
עשה״־ יילאלןהששיליטיה׳ כי׳ן״לעילסאיקיאיק•
כשלש תשנתמערק־ אטמעס פטיש השי  pינתק אנמנאל מש פיט ש ט ז מ
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